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I. Bevezetés, célok meghatározása 

 
I.1 Kutatási célok, módszerek és az elemzés megközelítési módjai 

Doktori értekezésem célja a pénzügyi szektor egy speciális szabályozási részének 

vizsgálata, elemzése közgazdasági – jogi, elméleti – gyakorlati, nemzetközi – uniós – 

hazai szemmel és ennek mentén tézisek megállapítása és igazolása. Ezen szabályozás a 

hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkeszabályozásának a hitelezési kockázatra és 

ennek kapcsolódási pontjai tekintetében a belső tőkemegfelelési értékelési folyamatra 

vonatkozó részszabályozás. A különböző vetületek mentén a hibák és problémák 

feltárása, a nehézségek azonosítása és az ellentétek vázolása a célom. Megállapítom a 

keletkezett hiányosságokat, ellentmondásokat és leginkább az elsődleges 

következményekre, a másodlagos hatásokra koncentrálok vizsgálataim, megállapításaim 

során. A lehetőségek mentén megoldási ötleteket is vázolok, hogy a cél ezáltal is 

kiteljesedhessen.  

Közgazdasági és jogi vetülete is van téziseimnek és egyáltalán kijelentéseimnek, 

hiszen közgazdasági eseményeket, folyamatokat, pénzügyi intézményeket azok jogi 

környezetében vizsgálom és elemzem a hatásokat, teszek megállapításokat. A 

nemzetközi, uniós és hazai vetület mentén az eltérések, lokális és intézményi jelleg, 

valamint az egyediség mentén vizsgálom meg a problémaköröket a különböző szinteken 

meglévő szabályozási formák, tartalmak és hatókörök mentén. 

Az értekezés nem kizárólag a kutatás öröme mentén készült, hanem a problémák 

feltárása, azonosítása által – ami a megoldás felé vezető út első lépcsője – a lehetséges 

utak és megoldási felvetések mentén, így a szabályozás javíthatósága is röviden teret kap. 

Mivel szabályozásról van szó, így egyes esetekben a szabályozáskezelési, -értelmezési és 

-javítási vetületek is felmerülnek a vizsgálataim során.  

 

Indító gondolatként és motivációként azért jelent meg ez a témakör a doktori 

értekezésem témájának választásakor, mivel az egykori Pénzügyminisztérium (ma 

Nemzetgazdasági Minisztérium) Pénzügyi Szolgáltatások Főosztályának (ma Pénzügyi 

Szabályozási Főosztály) munkatársaként hazánkból egyedüliként módom nyílt részt 

venni az Európai Bizottság és Európai Tanács vonatkozó szakértői és kormányzati 

szakértői tárgyalásain. Ennek mentén és ezzel párhuzamosan nagyban a munkám 

eredményeként készült el a tőkeszabályok hazai transzpozíciója során 2007-ben a 
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jogszabályok sorának tervezete, mintegy a jogszabálycsomag tervezete, amelyet az 

Országgyűlés és a Kormány elfogadott.  

Azóta sokat változott a jogi, a szabályozási és részben a pénzügyi közeg, valamint 

nem lehet elmenni a válság hatásai és következményei mellett sem. Mindazonáltal 

kijelenthető, hogy a 2004-ben Bázelben elfogadott Bázeli ajánlások (Bázel II.), a 2006-

ban elfogadott banki tőkeszabályozásra vonatkozó uniós irányelvek, valamint a 2007-ben 

elfogadott hazai jogszabályok határozzák meg Magyarországon a banki 

tőkekövetelményi szabályozást. Ennek megfelelően a bekövetkezett változásokat 

figyelembe kell venni, de ez az értekezés értékéből és időszerűségéből nem von le, 

esetenként még jobban alátámasztja annak indító gondolatát és létjogosultságát.  

 

Szakirodalom tekintetében nemzetközi és hazai szinten is számos nívós cikk, írás, 

elemzés áll rendelkezésre. Az általános és egyes aspektusokat mélyen áttekintő írások 

ismeretében, de egyedi gondolati vonal mentén fogalmazom meg értekezésemet és 

teszem meg megállapításaimat. Kijelenthető, hogy az értekezésem fő megállapításaihoz 

kapcsolódó szakirodalom szélessége az általánosan megszokotthoz képest szűkebbnek 

mondható, mivel a legtöbb tudományos elemző adottságként és megváltoztathatatlan 

helyzetként kezeli az általam elemzett folyamatokat és összefüggéseket. Értekezésemben 

olyan vizsgálati területet választottam, amely fontos, alapjaiban meghatározó és újszerű 

vizsgálati megállapításokra is lehetőséget biztosít. Az értekezésemben olyan célt tűztem 

ki magam elé, amely szükségszerűen nem szűk terület vizsgálatát és áttekintését igényli, 

hanem komplex vizsgálatot, az elmélet és a gyakorlat ismeretét és elemzését, valamint a 

szabályozás sokrétűségének mély ismeretét és analitikus szemléletét követeli meg. 

Értekezésemben nem modellezési, portfolió-értelmezési problémákat vagy hibákat tárok 

fel, ugyanis erre számos tanulmány, értekezés és vizsgálat már született. Célom a globális 

jelleg leképezése a hazai környezetbe a banki tőkekövetelményi szabályozás 

tekintetében. 

A jellegből fakadóan a szakirodalom mellett primer forrásként a jogforrásokat, 

nemzetközi, uniós és hazai statisztikai adatokat, adatsorokat is elemzem, felhasználom, 

beépítem és értelmezem az értekezésemben. 

Mivel 2004-től kezdődően részt vettem az Európai Unió bizottsági és tanácsi, az 

irányelv előkészítését végző tárgyalásokon, így a tárgyalások, a benyomások, a folyosói 

viták, beszélgetések, szakmai tapasztalatcserék is rendelkezésemre állnak a különböző 
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tagállamok és képviselői kapcsán. Ezek természetszerűleg értekezésem gondolatvilágába 

is beépülnek tapasztalati hatásként, szervesen és nem elkülöníthető jelleggel.  

 

Ahogyan korábban már említettem a hazai jogszabályok szövegének előkészítése 

jórészt szakmai munkám eredménye, így az előkészítés során módom nyílt a 

társfőosztályok (számvitel, gazdaságpolitika, adózás) és más minisztériumok 

(elsődlegesen igazságügyi tárca) rendszerszemléletének, fogalmi körének, 

témafelelősségi körének és aspektusainak megismerésére és elsajátítására is. A hazai 

jogszabály-előkészítés menete során az egyeztetések keretében közvetlen kapcsolatban 

álltam a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, a Magyar Nemzeti Banknak és az 

érdekképviseleti szervezeteknek a munkatársaival és szakértőivel. Ennek mentén 

közvetlenül banki és takarékszövetkezeti szakértőkkel is külön, több ízben egyeztettem, 

konzultáltam és értékeltem helyzeteket, szabályozási részeket, gyakorlati vonatkozásokat 

és megoldási módokat. 

 

A témakör mentén számos kutatási lehetőség és résztémakör van. Munkám és 

tapasztalatom alapján az értekezésemben választott téma érdekesnek, aktuálisnak, 

kihívásokkal telinek, előremutatónak mondható, valamint eredményeiben a továbbiakban 

más területeken is hasznosítható. Választásom azért is szerencsés és megfelelő, mivel a 

2008-as alkalmazási kezdet önmagában sem ad lehetőséget megfelelően hosszú 

adatsorok kizárólagos matematikai, statisztikai elemzésére. Ráadásul ezt az elemzést a 

nagyjából azonos időpontban érkező gazdasági és pénzügyi válság is hátráltatja, 

helyenként lehetetlenné teszi, de torzító hatása semmi esetre sem szerencsés egy 

független vizsgálat esetén. Ugyanakkor témaválasztásom és kutatásaim kezdete 2003-

2004-re nyúlik vissza, amikor még tényleges hatások vizsgálata fel sem merülhetett. 

 

Egy ilyen témakör esetén a széleskörű szakértői vélemény, a gyakorlati 

alkalmazási aspektusok meghatározóak és nem kihagyhatóak, így ennek megfelelően a 

szakértőkkel való megbeszélések meghatározóak értekezésem szempontjából. A 

takarékszövetkezeti szakértőkkel folytatott megbeszélések során 5 földrajzi régió szerinti 

felosztás jelenik meg a következő központokkal: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, 

Kecskemét és Szeged. A takarékszövetkezetek két integrációs körbe rendeződve jelenítik 

meg érdekképviseletüket és szakmai segítségnyújtásukat. A kisebb létszámú integráció 

szövetkezetei mindegyikének a szakértőjével folytattam megbeszéléseket. A nagyobb 
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létszámú szövetkezeti integráció szakértőinek mintegy 70 %-ával folytattam 

megbeszéléseket. A banki szakértők terén megbeszéléseket folytattam 3 

(mérlegfőösszegi elhatárolás alapján) nagybank, 2 közepes bank és 2 kis bank 

szakértőjével. Ezek a szakértői megbeszélések nem az egyedi adatok megismerésére 

irányultak, hanem alkalmazási minőségi tényezőkre, az alkalmazási problémákra és 

nehézségekre, valamint a szabályozási kihívásokra az alkalmazás tükrében és kritikája 

fényében. 

 

I.2 Az értekezés felépítése  

Az értekezés felépítése a téziseken és azok alátámasztásán alapul. Először is 

megalapozandó az értekezést a bankszabályozás szükségességét, lényegét és 

kapcsolódási pontjait mutatom be, amelynél arra törekszem, hogy a legfőbb elemeket 

kihangsúlyozzam és a bankszabályozás kereteit rendszerezve adjam meg. Nem hallgatom 

el azt az önellentmondást jelentő kettősséget sem, hogy a hitelintézet egy 

profitmaximalizáló vállalkozás felruházva egy olyan feladattal is, amely szerint a 

társadalmat és a gazdaságot is kiszolgálják, illetve pénzügyi vonulatát mintegy 

működtetik. Függetlenül attól, hogy profitmaximalizáló szervezet, mint bármely más 

vállalkozás, a hitelintézet egy igen egyedi jellegű cég, mivel kockázatos üzemként 

működik a betétesek pénzének felhasználása által. Ezáltal szabályozásának mindenképp 

sajátosnak kell lennie, és külön figyelmet kell szentelnie a likviditásra és a prudenciára 

egyaránt. A hitelintézetekre vonatkozó szabályozásoknak az intézmények tekintetében 

megjelenő egyedisége, a szabályozás háttere és történeti fejlődése napjainkban a verseny 

és az integráció előtérbe helyezésével néz szembe. 

A banki tőkekövetelményi szabályozás elvi síkjának, felépítésének és érdemi 

részeinek vázolását az értekezésem következő részében teszem meg, ahol az értekezésem 

alapját képező szabályozási részek hangsúlyosabban jelennek meg. A szabályozási 

részek kifejtésénél azon elemekre fókuszálok, amelyek megalapozzák a tézisek 

megfogalmazását, így azon kockázatot (hitelezési kockázatot) részletezem leginkább, 

amely az értekezésem meghatározó eleme. A működési kockázat részletezettsége az 

újdonság elemeinek vonatkozásában jelenik inkább meg, azonban a tézisek meghatározó 

jellegben nem épülnek rá, így részleteiben nem térek erre ki. 

Téziseim felépítése az értekezés szempontjából építkező jellegű. Első tézisem egy 

átfogó, koncepcionális szemléletű tézis, amelyben a tőkekövetelményi szabályozás 
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rendkívüli részletezettségét és ennek minden intézményre vonatkozó egységes 

kiterjesztésének hibáját állapítom meg. Ennek két vetülete mentén igazolom a tézisemet, 

a nemzetgazdaságok eltérésein alapulva és az intézmények méretbeli eltéréseire 

fókuszálva. Következő tézisem ennél szűkebb teret ragad meg, mivel itt a szabályozásnak 

a jogi vetülete jelenik meg, azaz a banki tőkekövetelményi szabályozásnak és a 

kapcsolódó háttérszabályozásnak az illeszkedési hiányossága, problémái, 

következményei és a feloldás terén a lehetséges jogalkotó fél behatárolása és a 

kapcsolódó igazolások jelennek meg. A harmadik tézis a legszűkebb dimenziót fogja 

meg, az egyedi intézményi vagy egy bizonyos – mérlegfőösszegi alapon véve szűkebb – 

intézménykategória tőkekövetelményi anomáliáit vizsgálva a banki tőkekövetelményi 

szabályozás II. pillérének vonatkozásában. 

A tőkekövetelményi szabályozás következményeit és kockázatait értekezésem 

harmadik részében (III. fejezet) tárgyalom, amely átvezet a IV. fejezethez, amely fejezet 

lényegében az első tézis igazolását tartalmazza. Ebben a részben első megközelítésben 

alapvetően két elhatárolást eszközölök, mégpedig a hazai, valamint az uniós-nemzetközi 

szinten való értelmezését és kezelését a banki tőkekövetelményi szabályoknak. 

Alapvetően szükséges az intézményi kör, nagyságrend és háttér ismertetése, hogy 

értelmezéseket lehessen a folyamatokhoz és eseményekhez fűzni. Mivel a banki 

tőkekövetelményi szabályozás szintjei három vetületben jelennek meg: nemzetközi, 

uniós és hazai, így az átmenetekről-átültetésekről, azaz a transzpozíciókról is ennek 

mentén és ennek fényében referálok és jelenítek meg ellentmondásokat, anomáliákat és 

diszharmóniákat, teszem meg megállapításaimat. Mivel itt számos olyan elem jelenik 

meg, amely egyedi értelmezést, hátteret és közvetlen ismereteket igényel, így ezekre az 

értekezésemben kitérek. 

Megállapításaim során előtérbe helyeződnek a kisebb intézmények, elsődlegesen 

mint viszonylag homogén csoport és kizárólag hazai jellemzőkkel bíró intézményi közeg 

a szövetkezeti hitelintézetek, ezen belül a takarékszövetkezetek. Ezek az intézmények 

szabályozási hatálybeli fordulat eredményeképpen szembesültek a tőkekövetelményi 

szabályozás minden elemével és mélységével úgy, hogy közben tevékenységük 

meglehetősen szűk spektrumban mozog és számos szabályozási pont nehézkesen és 

negatív következmények mellett értelmezhető, kezelhető és alkalmazható esetükben. 

Ennek megfelelően a tézisemet a következőképpen fogalmaztam meg: 

A hitelezési kockázat tőkekövetelményének uniós szintű 

szabályozása elhibázott, mert a szabályozás jelen mélysége és 
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ésszerűtlenül egységességre való törekvése torzít. Ennek eredményeként 

a szabályozás tartalmában csak bizonyos bankok (nemzetközileg aktív 

bankok) esetén érheti el a célját, viszont a többi (kistérségi) hitelintézet 

esetén a szabályozás nem tölti be a szerepét és költséges. 

 

A szabályozási vetületek akkor értelmezhetőek csak, ha az intézményi és piaci 

háttér, a vonatkozó ügyféligény legjellegzetesebb tendenciái és jellemzői megjelennek. A 

földrajzi (országbeli) és az intézményi jellegbeli eltérések rendszerezése és adatokkal 

való alátámasztása lehetővé teszi téziseim értelmezését és igazolását.  

A tevékenységi környezetnek része a jogi környezet is, így mivel téziseim 

felépítése az uniós – hazai – intézményi szintű közelítés elve mentén haladnak, így 2. 

tézisem tekintetében a hazai jogszabályi környezetet vizsgálom. Megállapítom a 

szabályozási háttér hiányosságait és anomáliáit és tézisem fő gondolata mentén 

megállapítom az anomáliák okait, hátterét és a fennállásuk vagy pedig 

megváltoztathatatlanságuk miben létét határozom meg. Tézisem, amelyet a lentebbiek 

szerint fogalmaztam meg, lehetőséget ad arra, hogy a szabályozási határvonalakat 

megkeresve feszegessem azokat felvetéseim mentén és esetleges megoldási 

lehetőségeket határozzak meg. 

A hitelintézetek uniós egységes tőkekövetelményi szabályaihoz 

kapcsolódó hazai szabályozás társadalmi szintről tekintve – esetenként 

ésszerű okokból – nem illeszkedik, ami a szabályozás egészének és a 

banki működésnek is rontja a hatékonyságát. Ezt a jelenséget – a nemzeti 

szabályozás korlátozott keretei miatt is – az uniós szabályozásnak 

figyelembe kellene vennie.  

 

Harmadik tézisem tovább szűkíti a teret, mivel az intézmények egyedi jellege és 

tere mentén vizsgálódok. Számos intézmény egyedi nyilvánosságra hozatali adatának 

kvantitatív és kvalitatív elemzése, valamint a hazai felügyeleti hatóság jelentései és 

módszertani útmutatói alapján megállapítom, hogy a belső tőkemegfelelési értékelési 

folyamat nem tölti be szerepét a kisintézmények vonatkozásában, így hatékonyságbeli 

torzulást és hiányt eredményez. Mivel a belső tőkemegfelelési értékelési folyamat adná a 

szabályozás lényegét, különösen azon intézmények esetében, ahol egyébként is 

megállapítom, hogy a tételes tőkekövetelményi szabályozás elhibázott, így ennek hiánya 

újabb eredménytelenséget mutat. Mivel a kisintézmények klasszikus értelmű 
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racionalitása (hatékonysági, méretgazdaságossági, költséghatékonysági, hasznossági stb.) 

nem jelenik meg kellően, így az automatizmus hiányában a kényszer erejét kellene 

alkalmazni, azaz a jogszabály erejével kellene kikényszeríteni a belső tőkemegfelelési 

eljárás hatékonyabb és eredményesebb alkalmazását, így a következők szerint 

fogalmaztam meg a tézisemet:  

A kisebb magyar hitelintézetek (jellemzően a takarékszövetkezetek) 

nem a klasszikus banki üzletmenetre és motivációkra építenek, ezért a 

banki jellegű működésük fejletlenebb. Emiatt a korszerűbb 

tőkebiztonsági megoldások helyett magasabb rendelkezésre álló tőke 

mellett működnek, ezáltal hatékonyságuk rosszabb. 
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II. A bankszabályozás megalkotásának körülményei és okai 

 

II.1 Gazdasági kapcsolódás, védelmi vonalak 

A gazdaság már több száz éve nem tud hitelintézetek és más pénzügyi 

intézmények nélkül működni, így a professzionális közvetítők egyre növekvő szerephez 

jutottak és jutnak. A térnyerés ezzel egyidejűleg a kockázatok fokozódását és a 

társadalmi, gazdasági igény az intézmények megfelelő szabályozását helyezte előtérbe. 

Ennek megfelelően a védelmi vonalak kialakítása és a prudenciális szabályozás elemi 

érdekké és ezen intézmények mindennapi terévé vált. A védelmi vonalak a betétesek 

biztonságát, a stabilitás fenntartását, a betétesek bizalmának felépítését és megőrzését, 

valamint egyáltalán a gazdaság működésének pénzügyi vonulatát biztosítják. A védelmi 

vonalak alapvetően intézményi, belső és környezeti, külső meghatározottságúak. Az 

intézményi védelmi vonalak legelemibb része, hogy a hitelezés során az intézmények az 

adósokat minősítik, és a hitelekhez fedezetet kérnek. Fontos a jogszabályban előírt 

tőkeszint fenntartása, a független és koncepciózus belső ellenőrzés. Ellensúlyként jelenik 

meg a külső védelmi vonal, amely a szabályozás és a hatósági ellenőrzés. Szintén külső 

környezeti védelmi vonal a betétbiztosítás és a jegybank a „lender of last resort” 

szerepben, azonban ezek megjelenése már a probléma előrehaladott állapotát jelentik. A 

külső és belső szabályozás, valamint a védelem lényege és alapja, hogy a hitelintézet 

nemcsak a saját tőkéjét kockáztatja, hanem nagyságrendekkel magasabb értékben teszi 

ezt a betétesei pénzével. 

 

II.2 Profitmaximalizálás kihatásai és következményei a hitelintézeti szektorban 

A hitelintézetek profitmaximalizáló szervezetek. „Ugyanakkor a hitelintézeteknél 

a speciális kockázatok, a speciális tevékenységi jelleg, valamint a betétekből való 

gazdálkodás miatti, kockázatos üzem egyedi szabályozást tesz szükségessé, amely 

meghatározza a hitelintézetek működését. Ezt a szabályozást viszont korlátok közé kell 

szorítani, mivel az indokolatlan túlszabályozás a gazdasági folyamatokat akadályozza, 

gazdasági visszaesést eredményezhet. Ugyanis be kell látnunk, hogy a hitelintézetek a 

gazdaság pénzügyi szíveként, motorjaként hajtják a gazdaságot, nyújtják a 

szolgáltatásaikat, folyósítják a hiteleket, fejlesztenek, kiszolgálnak, valamint felmérik az 

újabb és újabb igényeket. A banknak egyébként is jól felfogott érdeke az, hogy megfelelő 
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adósminősítéssel, biztonságra törekvő hitelezési politikával rendelkezzen, hiszen ha 

hosszú távon kíván tevékenykedni, akkor célszerű korrektül felmérnie ügyfele vagy 

leendő ügyfele fizetőképességét és fizetési hajlandóságát, hogy ennek ismeretében tudja 

meghozni a döntéseit. 

A szabályozás fontosságának említésekor a likviditás, szolvencia és 

jövedelmezőség bűvös háromszögére is rá kell világítani. A likviditás, azaz az azonnali 

fizetőképesség és a szolvencia, a mindenkori fizetőképesség látszólag teljes összhangban 

van, azonban a tartalom vizsgálatakor az eltérés már jól látható. A likviditás az adott 

pillanatban a fizetési kötelezettségnek való megfelelési képességet jelenti, vagyis azt, 

hogy azonnali kötelezettségeire likvid eszközöket tart a hitelintézet. Erre számos 

likviditást mérő mutatószám van. A szolvencia, azaz a mindenkori fizetőképesség 

lényegében azt jelenti, hogy a bank a kockázatait mindenkor lefedő mennyiségű tőkével 

rendelkezik. Probléma akkor merül fel, ha hirtelen (akár egy bizalomvesztés 

következtében) az összes betétes egy időben szeretné a betétjét megkapni; hiába 

megfelelő a bank tőkésítettsége, ilyenkor kerül előtérbe a likviditás jelentősége. A 

likviditás a betétesek szemszögéből nézve, fenntartja a bizalmat és stabilitást, ám még 

megfelelő szolvenciaszint is jelenthet likviditási problémát. A jövedelmezőség viszont a 

profit megszerzésére és maximalizálására irányul. A jövedelmezőség tehát a likviditás és 

szolvencia ellen dolgozik, hiszen annak, hogy egy hitelintézet likvid eszközöket tartson a 

könyveiben, magas a költsége, mivel alacsony a hozama; nem is beszélve a tőkéről, 

amely a tulajdonosok számára a legdrágább forrás.” (Zsolnai, 2011.) 

A pénzügyi szektor intézményei ebben az ellentmondásban szolgálják a 

társadalmat, a gazdaságot és önmagukat. A szabályozás ezen ellentmondást, valamint a 

társadalom-gazdaság szolgálata és az önérdek teljesítése általi ellentmondást és kihívást 

hivatott rendezni, illetve keretek közé szorítani. 

 

II.3 A szabályozás lényege, a harmonizáció és integráció kihívásai 

Nem kívánok sem itt, sem az értekezés egészében véve kitérni arra a vitára, hogy 

a bankok szabályozása szükséges-e vagy sem, és egyáltalán milyen mélységben 

szükséges és fontos. Az értekezés írójaként a bankok szabályozásának szükségessége 
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melletti érveket fogadom el1 és érzem súlyosabbnak azért is, mert munkám, 

tapasztalataim (pénzügyi intézmények szabályozásának előkészítése az egykori 

Pénzügyminisztérium keretében, valamint az Európai Unió szervezeteinek tárgyalásai 

során) alapján a megfelelő bankszabályozás elengedhetetlen a gazdaság megfelelő 

működésének biztosításához. 

Decressin (2007.) úgy fogalmaz, hogy a pénzügyi szektor egységes 

szabályozásának előtérbe helyezése nem kizárólag a szektor számára jelent előnyöket, 

hanem a gazdasági növekedés elősegítése, a pénzügyi piacoknak a többi ágazat piacaiba 

(finanszírozás, működtetés, hatékonyság-fokozás) való erőteljesebb bekapcsolása által.  

Giannetti (2006.) ugyanakkor a liberalizáció kapcsán kifejti, hogy a költségek 

csökkentése, árazásbeli visszafogottság valóban előnyként jelenik meg, azonban a 

hitelintézetek egyedi jellege nem engedi meg, hogy kizárólag ezen elvek mentén döntsön 

a jogalkotó. A hitelintézetek tekintetében nagymértékű információs aszimmetriáról van 

szó, amely kapcsán a hitelintézet által ismert és tudott információk köre rendkívül 

szűkülten jelenik meg a piaci szereplők felé. Összességében megállapítja Giannetti 

(2006.) azt is, hogy a liberalizáció túlzott térnyerése nem áll párhuzamban egy teljes és 

jelentős árazási hatást eredményező versennyel, mivel ez utóbbi a tapasztalatok alapján 

szűkülten jelenik csak meg. Giannetti (2006.) megállapította azt is, hogy a pénzügyi 

piacok, bankok liberalizációja és az e téren megvalósuló dereguláció kizárólag a fejlődő 

piacok esetében váltotta be a hozzá fűzött reményeket az árazás viszonylatában. 

Ugyanakkor ezen esetekben a hirtelen nagymértékű banki tőke beáramlása külföldről, 

ami a liberalizáció alapvető velejárója – legtöbb esetben stabilitási megingást okozott 

intézményi, intézménycsoporti vagy rendszer szinten, ha a fokozatosság elve sérült. Ezt 

Hellmann et al. (2000.) rövidített folyamatként a következők mentén írja le. A pénzpiaci 

liberalizáció erősíti a versenyt, a verseny erodálja a profitkilátásokat, viszont a profitra 

való törekvés, mint intézményi alapelv, oda vezet, hogy az erkölcsi kockázat2 

megjelenésének esélye előtérbe kerül. VanHoose (2007.) kitér arra is, hogy a banki 

tőkeelemek megválasztására, de egyenesen a számviteli mérleg egészére hatással van az 

                                                 
1 Lind (2005.) pl. a bankok összetett szerepéből vezeti le a szabályozási szükségességet, amelyet a három 
fő szerepkörben defininiál: fizetési forgalom működtetése, kockázatok kezelése és transzformálása, 
valamint tőke közvetítése. Általánosságban ez a felvetés a legtöbbek által, akik szabályozáspártiak, mint 
összegzés elfogadott és tényként kezelt. 
2 A moral hazard kérdéskör tárgyalása számos szakíró érdeklődési körének része. Ennek mentén a 
tőkekövetelményi szabályozás megerősítését – VanHoose (2007.), Nier – Baumann (2006.) – várják 
leginkább tőle. Giannetti (2006.) az információs aszimmetria és az erkölcsi kockázat automatikus 
összefonódását vizsgálja és ennek a biztonságra való törekvés melletti visszafogásának eszközét keresi. 
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erkölcsi kockázat megjelenése és térnyerésének esélye vagy a tőkekövetelményi 

szabályozás mellett a korlátozottsága. 

Zsámboki (2006.) az előnyök mellett néhány problémára szintén felhívja a 

figyelmet: „Miközben a pénzügyi piacok liberalizálása általános jelenség volt az elmúlt 

évtizedekben, addig ezzel párhuzamosan megfigyelhető volt a rendszerszintű 

bankválságok gyakoriságának növekedése is. Természetesen a pénzügyi szektor 

stabilitását a liberalizáción kívül számos egyéb tényező is befolyásolja, így különösen a 

kedvezőtlen makroökonómiai környezet, a rossz gazdaságpolitika és a fizetési mérleg 

problémák, amelyek mind jelentősen hozzájárulhatnak egy-egy pénzügyi krízis 

kialakulásához. A pénzügyi szektor liberalizálása azonban a fent említett hiányosságok 

esetén szintén negatívan befolyásolhatja a bankszektor stabilitását. Megfigyelhető 

ugyanakkor, hogy a pénzügyi problémák általában nem közvetlenül a liberalizálás utáni 

időszakban, hanem egy-két év késéssel jelentkeznek.”  

Ugyanakkor Eisenbeis (2008.) arra világít rá, hogy még egy esetleges probléma 

esetén is az Európai Unió adottságai és szabályozási rendszere alkalmasabb a nemzetközi 

viszonylatokhoz képest a hitelintézetek esetében a problémák kiküszöbölésére vagy akár 

megoldására, helyreállításra. Ennek fő eszközei az egységes szabályozási, védelmi vonali 

és közösségi erőbeli lehetőségek széles eszköztára. 

 

Egy adott ország pénzügyi közvetítő rendszerének fejlettsége, illetve magától 

értetődően a mögötte álló szabályozási utak, de a felügyeleti módszerek is szoros 

kapcsolatban állnak, ahogyan megállapítja Mérő (2004.) PhD értekezésében. A római 

jog, azaz a polgári jogi jogrend és az angolszász, azaz a precedens jogrend a szabályozás 

és az alkalmazás (ideértve a bíróságot is) jelentőségén és hatókörén belül egyaránt 

elkülöníthető. Mérő (2004.) határozottan rámutat, hogy „A jogrendek különbözőségéből 

fakadó problémákat a nemzetközi pénz- és tőkepiacok globalizációja már ma is elkezdte 

oldani. … A pénzügyi rendszerre vonatkozó egységes nemzetközi szabályok és 

sztenderdek széleskörű nemzetközi elfogadása automatikusan a jogrendek közötti 

különbségek csökkenéséhez vezet, hiszen azt eredményezi, hogy a pénzügyi rendszerekre 

vonatkozó szabályozási elvek és jogalkalmazási gyakorlat egységessé válik függetlenül 

attól, hogy milyen jogrendű országban alkalmazzák azokat.”  

Ez utóbbi egy fontos konfliktust is szül Magyarország, de a többi kontinentális, 

római jogot alkalmazó ország számára is. Mivel az egységesség mentén egymással 

ellentétes jogrendek állnak szemben, így valamelyik felé mindenképp elmozdulás 
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történik.3 A rugalmasság szempontjából a jogtudósok a precedens jogot említik, a 

taxatívabb jellegű, római joggal szemben, így az elmozdulás jellege leginkább ebbe az 

irányba, azaz az angolszász jogrend felé történhet, ahogyan Mérő (2004.) is utal erre. 

Mivel ez sok esetben mérlegelési jogkör alapján jelenik meg, amelyet a szektor 

sajátosságaiból fakadóan a felügyeleti hatóságok tehetnek meg4, így a rugalmasság első 

foka ebben testesül meg.5 

 

II.4 Szabályozási előrelépések 

A szabályozás minden személy és szervezet esetében kiemelkedően fontos 

jelentőségű és minden esetben az adott személyre és szervezetre szabottan kell 

elkészíteni, hogy elvi és gyakorlati szinten megfelelően betöltse a szerepét.  

A pénzügyi szektor nemzetközi szabályozásának célja és szerepe az összhang és a 

stabilitás megteremtése, fenntartása, (esetleges) visszaállítása és fokozása. Botos (2003.) 

úgy fogalmazza meg, hogy a szabályozás célja nem a pénzügyi intézmények 

kockázatainak fedezése, hanem az arra való törekvés, hogy a piaci hatások alatt álló 

üzletvitel kockázatvállalási szélsőségeit a szabályozás hatalma által csökkentse, növelve 

a pénzügyi rendszer és az ügyfelek biztonságát és biztonság érzetét. A pénzügyi szektor 

intézményeinek tulajdonosai, tevékenységük földrajzi határtalansága, összetett ügyletek, 

közös finanszírozás mind-mind mutatja, hogy a pénzügyi szektor, intézményei, a 

szolgáltatásai és hatóköre globális. Ennek megfelelően egy esetleges negatív hatás sem 

áll meg egy intézménynél vagy egy országhatárnál, hanem továbbterjed és kumulálja 

önmagát és következményeit. 

A pénzügyi szektor és ezen belül a hitelintézeti szektor is mindig a 

kockázatoknak alapvetően kitett szektor volt. A pénzügyi szektornak, ezen belül 

                                                 
3 Erdős – Mérő (2010.) 
4 HM Treasury et al. (2005.) 
5 A magyar jogrend és az ennek egyik őreként megjelenő Igazságügyi Minisztérium a jogszabály-
előkészítések során az ilyen típusú elmozdulásnak erőteljesen és jogosan ellenállt. A közigazgatási 
eljárásról szóló törvény szerint ugyanis a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, mint közigazgatási 
hatóság a mérlegelési jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével, az adott 
ügy sajátosságaira tekintettel gyakorolhatja. Egy parttalan mérlegelési jogkör ténylegesen kiüresíti a bírói 
felülvizsgálat lehetőségét, miután nincs arra lehetőség, hogy ebben az esetben a bíróság érdemben vizsgálja 
a döntés jogszerűségét. A hazai jogrendben a megoldás abban jelent meg, hogy az angolszász jogrendbe 
illeszkedő és a pénzügyi szabályozás terén egyre inkább előretörő egységes szabályozásban megjelenő 
rugalmasság és mérlegelési jogkör a hazai jogszabályokban rögzített feltételekhez került hozzárendelésre. 
Ez egy nagyon szűk mezsgye, ugyanis a megfogalmazott feltételeknek olyanoknak kell lenniük, amelyek 
segítik a taxatív döntést, az indoklást és az egységes kezelést a hazai intézmények számára, de arra is 
figyelemmel vannak, hogy az uniós harmonizációnak ne álljon útjába és a versenyt se sértse meg. (pl: Hpt. 
76/A. (8) bekezdés i) pont, Hpt. 76/B. § (12) bekezdés) 
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természetesen a hitelintézeti szektornak is a spekulációval mindig szembe kellett néznie, 

de még inkább a szabályozásáért felelős intézményeknek, szervezeteknek6. A spekuláció 

erősödése, az anomáliák élénkülése időről időre fellángol, ahogyan tette a 70-es évek 

elején is, és kicsúcsosodásával átmenetileg zavarokat eredményez, akár válságokat is 

gerjeszt. A szabályozás szerepe és szintje viszont állandó vita és helyzeti középpontban 

áll.7 Első körben a Bázel I-t és II-t (valamint már a III-t is) kidolgozó intézmény 

felállítása is a már említett 70-es évek elején megjelenő krízis miatt kapott lendületet. A 

Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) 

válságok nélkül is teszi a feladatát az ajánlások kidolgozása és a nemzetközi információk 

feldolgozása, szintetizálása és javaslattétel formájában.  

 

II. 5. Miért van egyáltalán szükség a tőkekövetelményi szabályozásra? 

A fogyasztóvédelem és ezen belül a betétesek védelme nagyon fontos szempont 

nemzetközi, uniós és hazai szinten egyaránt. A pénzügyi szektor különösen is összetett, 

bonyolult és a legtöbb ember számára nem vagy nehezen érthető és látható át. Ahogyan 

egy a válság kapcsán az összefonódásokat és áttételeket vizsgáló cikk8 is megállapította, 

majdnem szó szerint vehető a pénzügyi szektorban is, hogyha Brazíliában egy pillangó 

lendületesen és erősen mozgatja a szárnyait, akkor ez a mozgás még Ázsiában is vihart 

idéz elő.  

A jellegből fakadóan a mélyebb tudással nem rendelkező és tapasztalatlan 

fogyasztó védelme és értékeinek ilyen formán történő védelme alapvető szabályozási 

kötelezettség. Kiemelten fontos részben azért is, mivel a monetáris politika, annak 

intézkedései és kiteljesedése folyamatosan hatással van, és következményeket jelent a 

pénzügyi szektorra, így az ott megjelenő fogyasztók szempontjából is. 9 

Alapvető igazság, ahogyan VanHoose (2007.) is megfogalmazta, hogy a bank a 

saját céljaival konzisztens döntéseket kíván hozni és ennek mentén kíván cselekedni, a 

hitelintézeti szabályozásért felelős hivatal vagy hatóság pedig azzal a felelősséggel 

rendelkezik, hogy ezt a célt és ennek az eszközeit korlátok közé szorítsa és korlátok 

között tartsa. 

                                                 
6 Botos (2002.) 
7 Erdős – Mérő, (2010.), pp. 225-234. 
8 Erdős – Mérő, 2008. 
9 Lind (2005.) a tőkekövetelményi szabályozás szerepét és lényegét úgy fogalmazza meg, hogy a 
makroökonómiai folyamatok és ezek miatti bankcsődök ellensúlyozására szolgál, növeli az átláthatóságot, 
nem véd meg a kockázatvállalástól, de költséghozzárendelés és keretek közé szorítás által korlátoz. 
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A pénzügyi szektor egyik legfőbb mozgatórugója a kockázat. Egyedi 

befektetéseinket is nagyban ez irányítja, a professzionális döntéseknek pedig elemi 

tényezője. Ezek a kockázatok az (egyedi és intézményi) ügyfél által felmért kockázatok 

és a döntések meghatározói. Ennek megfelelően a betétesek védelmének lépcsői 

tekintetében a pontos és szakszerű kockázati és tőkeszabályozás a működés 

biztonságának egyik legfontosabb alapkövét adja. A prudenciális szabályozás, ahogyan 

Hellmann et al. (2000.) röviden kijelenti: a banki rendszernek a problémáktól való 

megvédésére való törekvés. Maga a szabályozás tartalmában változik, azonban az alapelv 

évtizedek óta ugyanaz volt és ma is ugyanaz. A háttér, amely szerint a tevékenység- és a 

termék-komplexitás alapjaiban változott igaz, de az elv, a problémáktól való védelem 

maradt, azonban kétségtelen tény, hogy a védelmi eszközök és utak az igazodás mentén 

változtak. Egyrészt a tranzakciók jellegének és mennyiségének megváltozása az 

egyenkénti tranzakció-monitoring helyett a kockázatkezelési rendszer monitoringját 

eredményezte. A folyamatos változásban második jellemzőként Hellmann et al. (2000.) a 

liberalizáció, különösen a kamatlábakat érintő dereguláció tekintetében a 

hitelintézeteknek jelentős bővülési lehetőségét említi, harmadikként pedig egy 

ellentételes folyamatot, a bázeli szabályozás előretörésével a tőkekövetelmény egyre 

hangsúlyosabbá válását. 

A Bázel I-es ajánlások 1988-ban kerültek véglegesítésre és kiadásra, ennek 

megfelelően az egyik legdinamikusabban bővülő és fejlődő szektorban egy több mint 15 

éves szabályozás semmi esetre sem tekinthető korszerűnek és nem hagyható változtatás 

nélkül. A kockázatok erősen csak közelítő – és felülről közelítő – jelleggel kerültek 

meghatározásra, így a ténylegesnél magasabb tőkekövetelmény jelent meg, amit tovább 

növelt, pontosabban nem csökkentett az a tény, hogy a kockázatmérséklési eszközöket és 

lehetőségeket szinte teljes egészében figyelmen kívül kellett hagyni. Az intézmények 

jellege alapján a portfolió összetételének figyelmen kívül hagyása ezt az eltérést vagy 

tovább fokozta, vagy szerencsés esetben ellensúlyként jelenhetett meg. 

Hellmann et al. (2000.) alapvető megállapítása, hogy a közgazdászok és a 

politikusok is helyesen látják, hogy a banki tőkekövetelményi szabályozás alapvetően 

szükséges. Ugyanakkor az már csak további megállapításokkal igazolható, hogy a 

tőkekövetelményi szabályozás önmagában nem elegendő, hanem megfelelő, hatékony 

hatósági, felügyeleti banki monitoring is szükséges. Ez a gondolati koncepció része a 

Bázel II. elveknek és gondolati világnak. Ezt a gondolatkört elemezte VanHoose (2007.) 

is, amelynek keretében úgy fogalmazott, hogy a 90-es évek közepére vált világossá 
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elemzők, jogalkotók és politikusok számára is, hogy a bankok képessé váltak arra, hogy a 

szabályozási hiányosságokat teljes körűen kihasználják. Ennek a megoldását, azaz az 

ellenőrzés és az átláthatóság fokozását látja a Bázel II. pillér-rendszerében VanHoose 

(2007.) és ezt tartja a legnagyobb hozadéknak a banki szabályozási fejlődésben. 
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III. Az uniós t őkekövetelményi szabályozás felépítése és szerkezete 

 

III.1 Koncepció célja, lényege és szerepe 

A Bázel II-n alapuló változás és változtatás lényege a modellközpontúság, az 

intézményspecifikusság, az egyediség és összetettség külön-külön és együttes 

hangsúlyozása. A kockázatok fajtái differenciáltabban kerülnek meghatározásra, a 

kockázat mérése pontosításra került, és ezáltal a tőkekövetelmény meghatározása 

finomodott. Elsőként a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság dolgozta ki a nemzetközi 

ajánlásokat. Az ennek az átvételét vállaló államok közvetlenül ezen ajánlások mentén 

dolgozták ki nemzeti szabályozásukat, így tett az Amerikai Egyesült Államok,10 Kanada 

és Japán is, igaz közismert tény, hogy egyes államok – diplomatikusan fogalmazva – 

eléggé korlátozottan és igényeiknek megfelelően alakítva tették ezt meg. Ennek 

megfelelően az Európai Unió a bázeli ajánlások alapján kidolgozta a Capital 

Requirements Directive (CRD), azaz a tőkekövetelményi irányelvek (2006/48/EK és 

2006/49/EK)11 néven a nemzetközi ajánláson alapuló uniós szabályozást. Mivel ez 

irányelv, így a tagállamok további munka, azaz transzpozíció keretében ültették át saját 

jogrendjükbe.  

Az uniós tőkekövetelményi szabályozás alapkoncepciója három pilléren alapszik: 

minimum tőkekövetelmény, felügyeleti felülvizsgálat és a nyilvánosság, mint piaci 

fegyelmező erő. A pilléres szabályozás teljesen új koncepció mentén zajlik. Az első pillér 

a részletszabályok vonatkozásában jelenik meg a kockázatok felismerése, besorolása, 

körülhatárolása, meghatározása, kezelése és számszerűsítése mentén. A második pillér az 

önellenőrzés és a felügyeleti ellenőrzés kombinációjaként tekinthető. A harmadik pillér 

keretében pedig olyan szereplők és szerepek jelennek meg, amelyek eddig nem kaptak 

érdemben terepet. A harmadik pillér a társadalom szerepét nyitja meg és lehetőséget 

kínál az intézmények figyelésére, és kisebb szakmai ismeretek mellett is feldolgozható és 

értelmezhető információkat is nyilvánossá és elérhetővé tesz. 

                                                 
10 Az USA esetében közismert tény, hogy a túlzott tőkekövetelményi csökkenés, amely a fejlett módszerek 
által elérhető, nem elfogadott sem összgazdaság, sem szabályozói, sem felügyeleti szemmel. Ennek 
megfelelően a nemzeti szabályozásuk keretében már korábban is alkalmazott alsó korlát szerepe még 
erőteljesebbé vált. Tény ugyanakkor az is, hogy az USA esetében a jogszabály alkalmazásában érintettek 
köre igencsak szűknek mondható. 
11A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/48/EK irányelve (2006. június 14.), valamint a befektetési vállalkozások és a hitelintézetek 
tőkemegfeleléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.). 
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A szabályozás alapelveiben, módszertanában és jellegében is új. Az újdonság 

számos előnyét emeli ki Pearson (2003.) (2007.) is, legfontosabbakként a szabályozói 

tőkekövetelmény csökkenésére és a „make better use of credit risk mitigation” elv 

fontosságára hívja fel a figyelmet. A fő és részleteiben szabályozott kockázati elemek az 

első pillér égisze alatt kerülnek tehát szabályozásra és mérésre. A banki tőkeszabályozás 

a szabályozási koncepció mentén a 2006-os elfogadás idején három alapkockázatot 

szabályozott önmagában és részleteiben, és ezeket az első pillér keretei közé helyezte. A 

piaci kockázat a CRD 2007-es, 2008-as kezdeti alkalmazásakor még nem módosult, 

mivel önmagában a piaci kockázat tőkekövetelménybeli számbavételének bevezetése 

eredetileg is jóval későbbre tehető a hitelezési kockázatnál.12,13  

A nehezebben megfogható, számszerűsíthető és tipizálható kockázati elemek a 

felügyeleti felülvizsgálatnak nevezett második pillérben jelennek meg. A második pillér 

hangsúlyos, hiszen egyes kockázati elemek ott jelennek meg, valamint a felügyelet 

szerepe is ezen pillér keretében kerül kiterjesztésre, részben tisztázásra és 

egyértelműsítésre az új szabályozási rendszerben. Kardinális, mivel ugyanúgy kockázati 

elemekre megképzendő tőkéről szóló szabályozási rész, mint az első pillér, és 

kiemelkedő fontosságú a felügyeleti felülvizsgálatra vonatkozó szabályozás is. Kettős 

elemű, mert a belső tőkemegfelelés értékelési folyamata mellett a felügyeleti 

felülvizsgálat együttesen alkotja a második pillért. 

A nyilvánosság, mint piaci fegyelmező erő a harmadik pillérben kerül rögzítésre. 

A szabályozás célja az átláthatóság fokozása, a bankszektornak a társadalomhoz 

közelebb hozása, a felelős döntések meghozatalának további erősítése és megalapozása, 

valamint a hitelintézeti szektor szemléletének megváltoztatása. Korábban a hitelintézetek 

a csak felügyeleti hatóságok felé szolgáltattak adatokat és ezen kívül számviteli 

nyilvánosságra hozatali kötelezettségük volt az alapadatok vonatkozásában. A III. pillér 

viszont lehetővé teszi, hogy banki és üzleti titok körébe nem tartozó és intézményi egyedi 

adatok váljanak elérhetővé és felhasználhatóvá. A nyilvánosságra hozatal jelentősége 

elenyésző, hiszen érdemi befektetői döntést nem ezen elemek alapján hoznak meg és 

                                                 
12 A hitelezési kockázat szabályozása a második banki irányelvben történt meg 1988-ban európai szinten, 
miközben a piaci kockázat a 93/6/EK irányelvben, azaz 1993-ban. 
13 Fontos azért arra felhívni a figyelmet, hogy elsőként a kockázati kategóriákból a piaci kockázat tette 
lehetővé az igazi matematikai számítások, a modellek alkalmazását. Ennek legfőbb oka az, hogy a piaci 
folyamatok eredményeképpen a piaci kockázat helye és szerepe jelentősen megnőtt a klasszikus hitelezési 
kockázathoz képest és ténnyé vált, hogy a Bázel I. nem adott ezekre adekvát választ és megoldást. 
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érdemi visszatartó erő sem köthető ehhez. Viszont tanácsadói elemzéseknek, egy-egy 

kutatásnak megfelelő primer adatai lehetnek. 

Ehhez képest a fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező országokban végzett 

vizsgálatok mindegyike megállapítja, hogy a piaci fegyelmező erő a tőkekövetelményi 

szabályozás abszolút kiteljesítése és érdemi megerősítése. Nier-Baumann (2006.) 

egyenesen a piaci fegyelmező erőt a biztonságos banki működés, ezáltal a pénzügyi 

stabilitás alapjaként nevezi meg, aminek legfőbb alapja, hogy megdrágítja a túlzott 

(üzemi szinten vállalható nemteljesítési kockázatot meghaladó) kockázatvállalást. 

Giannetti (2006.) a nyilvánosság erejét, a piaci fegyelmező erőt a bankok 

visszafogásában látja, ami által bizonyítottnak ítéli a bankcsődök számának a 

csökkenését. Aschcraft (2006.) a kérdést más irányból ragadja meg. Véleménye szerint a 

tőkekövetelmény kapcsán – szavatoló tőke, mint rendelkezésre álló tőke oldalról – a tőke 

minősége meghatározó. Megállapítása szerint már az alárendelt kölcsöntőke megjelenése 

is eredményezi a piaci fegyelmező erő megjelenését, ami elvezet az erkölcsi kockázat 

növekedésének a visszafogásához. 
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1. ábra: A banki tőkekövetelményi szabályozás felépítése 

III.2 I. pillér 

III.2.1 Hitelezési kockázat 

A hitelezési kockázat kardinális változáson ment át elvi, megközelítési, 

módszertani és a lehetőségek területén egyaránt. Részletesebb paraméterek mentén 

kerültek szabályozásra a kockázati elemek, az ügyletek és az ügyfelek. A korábbi 

hitelezési kockázati számítás taxatív módszere a főbb kockázati elemeket megragadta, 

kategóriákat alakított ki14, de nem volt lehetőség a valós nagyságrendekhez közelítésre, 

azaz a számítás egyik legjellemzőbb tulajdonsága a felülről becslés (inkább közelítés) 

volt. A durvábban becslő módszer, mint kialakításának alapvető jellemzője, magasabb 

kockázati értéket adott, és magasabb tőkekövetelményi kötelezettséget eredményezett. A 

számítások során több módszertan (sztenderd és fejlett módszer15, a fejletten belül két 

almódszertani lehetőség) közül lehet választani, megjelenik a saját adatok használatának 

lehetősége, egyedi és portfolió jelleg jelentkezik, valamint érdemben megjelenik a 

kockázatcsökkentés. Az új módszertan lényege, hogy intézménymérettől, vállalt 

kockázatok jellegétől és a tevékenység komplexitásától függő fejlettebb módszer 

alkalmazható, amely lehetővé teszi a kockázat pontosabb és jobban közelítő 

meghatározását, megalapozva azt, hogy a tőkekövetelményi kötelezettség minél jobban 

közelítsen a valós kockázati szinthez és jellemzőhöz. A módszertan szerepének előtérbe 

kerülése a saját adatok használatát is bevezeti, és a kockázatcsökkentés is a módszertan 

részeként jelenik meg. Fontos változás az is, hogy a kockázatkezelés jelentős mértékben 

előtérbe került. Ahogyan Kalfmann (2010.) megállapította, a kockázatkezelés súlya és 

döntési szerepköre meghatározóbb lett és a szokásos egyszintű döntési kompetenciákhoz 

képest előtérbe került. 

Ezek az új elemek nemcsak lehetőségek azonban, hanem kihívások is, hiszen 

mérlegelni kell tudni, hogy a korábbi taxatív és erősen korlátokkal küzdő, ide vonatkozó 

jogszabályok után a választási és kombinálási lehetőségek mentén egy-egy 

hitelintézetnek rövid, közép és hosszú távot is figyelembe véve milyen döntést érdemes 

meghoznia. A költségek, a feltételeknek való hosszú távú megfelelés, a változó környezet 

                                                 
14 Az egyedi ügyfél és partnerkockázat alig került figyelembe vételre, inkább csak állam, bank és egyebek 
bontásban. 
15 Fontos megjegyezni, hogy bankcsoportok esetén anyavállalati alkalmazáskor a leányvállalat 
vonatkozásában is alkalmazási kötelezettség áll fenn (átmeneti idő lejárta után) a belső minősítésen alapuló 
módszertan használatakor. 
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és a versenyhelyzet mind-mind befolyásolja a döntést. A döntést befolyásolja a trade-off 

jelenléte is, a pontosabb kockázatszámítás költsége és az alacsonyabb tőkeköltség között. 

 

III.2.2 Piaci kockázat 

A piaci kockázatra természetesen szintén tőkét kell képezni, azonban értekezésem 

vizsgálatának tárgya erre nem terjed ki, hiszen a Bázel II-nek érdemben nem tárgya és a 

vonatkozó uniós és hazai szabályozások sem tértek ki erre 2004-2008. között. Ezen 

kockázati kategória a 90-es évek közepére került első ízben szabályozásra nemzetközi és 

uniós, majd hazai szinten is. A szabályozás lényege a kereskedési könyvi kockázatok 

feltárására, azonosítására, modellezésére és számszerűsítésére terjed ki. 

 

III.2.3 M űködési kockázat 

A működési kockázat, mint új kockázati elem a tőkekövetelmények 

vonatkozásában szintén meghatározásra, körülhatárolásra és számszerűsítésre került a 

banki tőkekövetelményi szabályozás mentén. Korszakalkotó jelentőségű, hiszen jelenléte 

nem vitatható, azonban megfoghatósága, körülhatárolhatósága és modellezése vagy 

legalábbis nagyságrendi behatárolása mindenképp vitatott és leginkább az jelenthető ki 

róla, hogy számos eleme és pontja majd az idők folyamán fog letisztulni. A számszerűség 

megállapítása egyfajta másodlagosságot szenved, hiszen a módszertani lehetőségek 

túlnyomó többsége nem a modellezés, hanem inkább az intézményi méret és tevékenység 

mentén határozza meg, azaz érdemi kockázatcsökkentés nem érhető el a 

tőkekövetelmény vonatkozásában megfelelő belső működés és kontroll mentén sem.  

A nemzetközi bankszabályozásban a kilencvenes évek közepéig szinte mindent 

működési kockázatnak tekintettek, ami nem tartozott a hitelezési vagy a piaci kockázat 

körébe. A kockáztatottérték-modellek piaci kockázatokra történő alkalmazását követően 

egyre több bank kezdett el foglalkozni a működési kockázatokkal és azok mérésével. A 

fogalom tartalmának meghatározásában azonban nagy különbségek mutatkoztak, és csak 

a kilencvenes évek végére alakult ki bizonyos konszenzus a szakmában, hogy a 

meghatározás a humán erőforrásra, a folyamatokra és a rendszerekre helyezze a 

hangsúlyt. Ez a szakmai előrehaladás segítette elő, hogy a bázeli egyezmény az átfogó 

kockázati szemlélet mentén a működési kockázatot is a hitelezési és a piaci kockázatok 

mellé emelje. (Szőke, 2004/b.) 
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 A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szerint „a működési kockázat nem megfelelő, 

illetve meghiúsult belső folyamatok, emberi és rendszerbeli hibák, valamint külső 

események következtében lép fel.” A folyamat- és rendszerbeli hibákhoz sorolhatók az 

információk kezelésével, tárolásával, a szervezet számítógépes infrastruktúrájával és 

kommunikációs rendszerével kapcsolatos meghibásodások, problémák, amelyek 

fennakadásokat okoznak a napi folyamatos és megbízható, biztonságos üzletmenetben. 

Az emberi hibák közül elsősorban az alkalmazottak és a vezetők által véletlenül vagy 

szándékosan elkövetett hibák (tévedés, szakértelem hiánya, mulasztás, figyelmetlenség, 

tudatos károkozás) emelhetők ki. Az emberi tényező szerepe, mint külső veszélyforrás 

szintén kiemelkedő jelentőségű, pl. merényletek (pl. WTC elleni merénylet), rablások (pl. 

a móri rablógyilkosság, Erste Bank), vandalizmus (pl. ATM-ek megrongálása), 

intézmények számítógépes rendszerének feltörése. A környezeti, természeti hatások is 

külső veszélyforrást jelentenek: árvíz, földrengés, villámcsapás, amelyek elsősorban az 

állóeszközöket (épületek, berendezések, informatikai rendszerek) károsítják, de közvetve 

fennakadásokat okoznak a működési folyamatokban. (Lamanda – Zsolnai, 2010.) 

A működési kockázat tehát a hétköznapi problémák és kihívások számszerűsítését 

jelenti a hitelintézetek esetében. Kétségtelen tény, hogy minél nagyobb (mérlegfőösszegi, 

tevékenységi, aktivitási szempontból) egy intézmény, annál nagyobb az esélye a 

problémáknak16, károknak és nehézségeknek, azonban egy nagyobb intézmény több 

szűrőt is be tud építeni működésébe, az ellenőrzés hatékonyabb és kiterjedtebb tud lenni, 

valamint a fajlagos fejlesztési költségek sem olyan magasak. 

 

                                                 
16 Szőke (2004/b.) 
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IV. A banki t őkekövetelményi szabályozás következményei és 

kockázatai 

1. Tézis: 

A hitelezési kockázat tőkekövetelményének uniós szintű szabályozása 

elhibázott, mert a szabályozás jelen mélysége és ésszerűtlenül egységességre való 

törekvése torzít. Ennek eredményeként a szabályozás tartalmában csak bizonyos 

bankok (nemzetközileg aktív bankok) esetén érheti el a célját, viszont a többi 

(kistérségi) hitelintézet esetén a szabályozás nem tölti be a szerepét és költséges. 

 

IV.1 A banki t őkekövetelményi szabályozás helye, szerepe és következményei 

nemzetközi és európai uniós szinten 

Az egységes banki tőkekövetelményi szabályozás a verseny és az Unió alapkövei, 

azonban Shrieves et al. (2010.) is rámutat, hogy az európai bankpiacoknak egyéb 

környezeti, szabályozási és a kötvény-részvény piac által is az integrációs szintjük 

alacsonyabb. Egy fokozottabb tőkekövetelményi szabályozási integráció a bankok 

játékterének a megváltozását eredményezi az egyébként statikus és stabil környezeti 

típusjellemzők mentén. Ez hatással lehet hosszú távon a finanszírozási megoldásokra 

(tőkepiaci és pénzpiaci) is.  

Az állandóan említett egységesség alapvetően sérül a módszertanok gyakorlati 

alkalmazása során. Mivel a belső minősítésen alapuló módszert – a legalább tagállami 

szinten – nagyobb hitelintézetek tudják csak alkalmazni, márpedig alapvető (és a 

működési kockázat bevezetése által jelentősen nem ellentételezett) tőkekövetelményi 

csökkenés a belső minősítésen alapuló módszer mentén érhető csak el. A kisebb 

hitelintézeteknek az ilyen irányú hátrányos helyzetét elemzi Antao – Lacerda (2011.) is. 

Antao – Lacerda (2011.) kitér arra is, hogy a belső minősítésen alapuló módszer 

bevezetése olyan magas költségekkel jár, hogy kizárólag magas tőkésítettséggel bíró 

intézmények tudják a költségszintet felvállalni és az árazásba beépítve kitermelni. Ennek 

mentén a nagyobb és a kisebb hitelintézetek között a (behatároltan) választható 

módszertani determináció miatt a különbségek újabb vetülete jelenik meg. Antao – 

Lacerda (2011.) ezt a gondolatot következmények terén is továbbviszi. Abból 

következően, hogy a módszertan adott a különböző portfólió-elemek koncentráltabban 

vagy kevésbé koncentráltan jelennek meg. Mivel a tőkekövetelményi módszertan 

nagyban befolyásolja az árazást, így a belső minősítésen alapuló módszertant alkalmazó 
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nagyobb bankok a nagyösszegű finanszírozást igénylők felé kedvezőbb konstrukciót 

tudnak kínálni, így a kisebb hitelintézetek portfóliójában koncentráltabban jelennek meg 

a kisösszegű kitettségek. Antao – Lacerda (2011.) ezzel alátámasztja azt is, hogy az 

intézmények további fejlődési lehetőségei és területei is behatároltak. Hakenes – 

Schnabel (2011.) egyenes azt a kijelentést teszi, hogy a módszertani választási lehetőség 

nem adott, hanem intézmények mérete által behatárolt a lehetőség. Dick (2007.) szintén 

kitért vizsgálataiban erre a területre és ő is szignifikáns eltéréseket tapasztalt a 

nagybankok és a kisebb hitelintézetek között. Adatai amerikai hitelintézetekre 

vonatkoznak a vizsgálati területe miatt, azonban jelzésértékűek. Dick (2007.) vizsgálatai 

szerint a kisebb hitelintézetek esetében a vállalati hitelek 8 %-a és a mezőgazdasági 

hitelek 17 %-a kisösszegű, míg ugyanezek az adatok a nagybankok esetében 0,3 %-ot és 

5 %-ot érnek csak el. Carter – McNulty (2005.) a Bázel II. elkészítését megelőzően 

elvégzett kutatásai17 mentén ehhez képest még azt is megállapította, hogy a kisebb 

hitelintézetek által alkalmazott információk a „soft” információk és a nagybankok a 

„hard” információ mentén alkotják meg termékeiket és sorolják be ügyfeleiket, amely 

megalapozza a kisvállalati hitelezési szintet és jelleget. Hakenes – Schnabel (2011.) 

szerint a lakossági (retail) hitelezés súlypontosan magas arányban jelenik meg a 

sztenderd módszert alkalmazó kisebb hitelintézeteknél árazási okokból is, azonban így a 

portfólió összetételek is ennek megfelelő aránytalanságot mutatnak a különböző 

módszert alkalmazó hitelintézetek esetében. 

Hakenes – Schnabel (2011.) a fentiek által kifejezetten azt állapítja meg, hogy a 

tőkekövetelményi szabályozás mentén az intézményi alkalmazott módszertanok 

összességében a gazdaság szintjén emelik az aggregált kockázatot. Kijelenti, hogy a 

kisebb hitelintézetek nem tudnak megfelelően profitálni a tőkekövetelményi 

szabályozásból, mivel számukra nem eredményez érdemi tőkekövetelményi csökkenést. 

 

Változásoktól függetlenül a hitelintézetek a pénzügyi szektor meghatározó 

szereplői, a legnagyobb nagyságrendet képviselik mérlegfőösszeg alapján történő 

összehasonlításban (2. ábra). 

 

                                                 
17 Cole et al. (2004.) vizsgálatai hasonló jellegűek és eredményükben azonos, azonban a hiteltípusok 
alábontásában még nagyobb részletezettséggel elemezték az eltéréseket és a tipizáltságot. 
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2. ábra: A pénzügyi szektor szereplőinek mérlegfőösszegei összesített értékben az 

Európai Unióban 
(ECB, 2010., pp. 9.) 

 

A hitelintézeteknek alapkövekként kell működniük a gazdaságban. A stabilitás, az 

ügyfelek bizalma rendkívül fontos, hogy a szektor a működését fenn tudja tartani, és 

forrásokat tudjon szerezni, ráadásul minél alacsonyabb kockázati felár mellett. Ennek 

megfelelően a szabályozásuk meghatározó. A banki tőkekövetelményi szabályozás 

nemzetközi változata, azaz a Bázel II. kizárólag a nemzetközileg aktív bankokra 

vonatkozott18. Ehhez képest a vonatkozó uniós irányelv, a CRD viszont a hatályt 

kiterjesztette az összes hitelintézetre, sőt befektetési vállalkozásra is, azaz az 

intézmények egységes mérce alá kerülnek végzett tevékenységi alapon és nem intézmény 

méreti és földrajzi kiterjedés alapján. Ezáltal olyan intézmények kerülnek egységes 

szabályozás alá az Unióban, amelyeket nemzetközi szinten nem tartottak szükségesnek 

az ajánlás hatálya alá venni, így vizsgálatokat sem folytattak ezen intézmények 

vonatkozásában. 

                                                 
18 Tonveronachi (2009.) erőteljes kritikát fogalmazott meg a Bázel II. alkalmazási köre tekintetében. Ezt öt 
pontba szedte, amelyekben szerepel a prociklikusság és modellezési kritikák is, de itt az alkalmazási kör 
kiterjesztésének kritikájára érdemes fókuszálni. A Bázel II. nemzetközileg aktív intézményeire kialakított 
és indítványozás szabályai a különböző nemzetközi intézmények (IMF, Világbank, OECD stb.) felvetései 
mentén egyre inkább alkalmazásra került a fejlődő országok intézményeire is. Tonveronachi (2009.) emiatt 
fogalmazza meg kritikáját, amely szerint ha előnyük egyáltalán származhat kisebb intézményeknek akár 
közvetve, akár közvetlenül a szabály rájuk való kiterjesztéséből, akkor sem lehet még arányaiban sem 
közelítő a nagy bankok és pénzügyi konglomerátumok ilyen irányú nyereségéhez. 
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Ki kell térni azonban egy ezzel ellentétes folyamatra is. Boot (1999.) elsők között 

hívta fel a figyelmet arra, hogy az intézményi kör vonatkozásában ugyan nyitotta a 

szabályozást az Európai Unió, ugyanakkor a konszolidáció szempontjából zárja a 

rendszert, hiszen kizárólag az Unión belüli intézményeket tekinti elfogadott 

anyavállalatnak, az unión kívüli intézményeket leányvállalati szempontból figyelembe 

veszi, anyavállalati szempontból figyelmen kívül hagyja. Ez sok szakmai érvvel 

alátámasztható (stabilitás, felügyelhetőség, hatáskör, tevékenységi szabályozás stb.), 

azonban a versenyszemléletnek, transzparenciának és egységességnek egyértelműen 

ellentmond. 

 

Az egységesség mentén továbbhaladva megvizsgálom az egyedi intézményeket, 

környezetüket és működésüket. Az egyedi intézményeket vizsgálva az országok 

intézményméretei vonatkozásában a nagyságrendek a magyar hitelintézetek tekintetében 

a 1. táblázatban láthatóak és összehasonlíthatóak az 1. számú és az 5. számú mellékletben 

szereplő adatokkal, amelynek mentén megállapítható, hogy még közelítőnek sem 

mondhatóak az intézményméreti nagyságrendek. Az uniós országokat összehasonlítva is 

arra a következtetésre lehet csak jutni, hogy rendkívül eltérőek a hitelintézetek. Még egy 

egyszerű szám, a hitelintézetek száma és a bankfiókok száma (4. melléklet 1. táblázat) is 

mutatja az országok közötti pénzügyi piaci alapvető eltéréseket. 

 

1. táblázat: Egyes magyarországi bankok mérlegfőösszege 2010-ben 

Bank Mérlegfőösszege 2010. 12. 31-én millió 

Ft-ban 

AXA 550.050 

Budapest Bank 911.005 

CIB 2.494.871 

CitiBank 628.603 

Commerz Bank 262.298 

Credigen Bank 20.862 

DRB Bank 38.335 

Erste Bank 2.986.259 

FHB Jelzálogbank 873.520 

Gránit Bank 13.081 
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Hanwha Bank HU 11.649 

KDB Bank 138.593 

K&H 3.228.940 

Kinizsi Bank 35.545 

Magnet Bank 56.246 

Magyar Cetelem Bank 85.895 

MKB 2.939.188 

OTP Bank 6.213.397 

Porsche Bank 48.475 

Raiffeisen Bank 2.367.908 

Sopron Bank 97.129 

UniCredit Bank 1.546.836 

Volksbank 502.599 

 
(Hitelintézetek internetes oldalai és a Bankszövetség, 2011.) 

Megjegyzés: A magyar hitelintézeteknek nem teljes listája található itt, azonban mind a nagy 
(1000 milliárd Ft feletti MFÖ), mind a közepes (100 és 1000 mrd Ft közötti MFÖ) és a kisbankok 
(100 mrd Ft alatti MFÖ) is reprezentációra kerültek, egyes egyedi jellemzőkkel bíró, viszonylag 
új bankokkal együtt.19 

 

A tevékenységi jelleg egységesítése elfogadható és támogatható cél mind 

nemzetközi, mind uniós szinten, hiszen ez a versenyhelyzet megteremtésének és 

fenntartásának alapja. Ennek megfelelően a tevékenység végzési szabályainak 

egységesítése az országok szintjén (különösen az uniós tagállamok szintjén) alapvetése 

volt (és ma is az) a szolgáltatások szabad áramlásának teljes körű biztosítása tekintetében 

az Európai Unióban. Nem hallgatható el ugyanakkor az sem, hogy az egységesülési 

folyamat ekkora számú és ilyen különböző alapadottságokkal bíró tagállamok esetében 

nem tud megvalósulni teljes mértékben20 és még jelen ismeretek alapján sokáig lesznek, 

sőt valószínűleg mindig is lesznek rések. Boot (1999.) ráadásul arra is rávilágít, hogy a 

két fő irányvonal, a német és az amerikai-angolszász elképzelés sem egyértelműen 

uralkodó már. Boot (1999.) megállapította már több mint egy évtizeddel ezelőtt, hogy 

Európa változatossága irányítás, struktúra és intézményszerkezet szempontjából is a 

kettős (német – angolszász) pólusnál sokszínűbb és változatosabb. Az egységesülési 

                                                 
19 A minta reprenzentatívnak tekinthető, mivel a felosztás szerinti nagybankok részaránya alulról közelíti a 
30 %-ot, a közepes bankok részarány kicsivel felülrők közelíti a 30 %-ot és a kisbankok aránya mintegy 40 
%. Ennek a felosztásnak és aránynak a kiemelt példák is eleget tesznek. 
20 Kardosné (2010.) ugyanezt fogalmazza meg a Bázel III. és annak uniós előkészítése kapcsán is. 
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célok és folyamatok rendkívül fontosak21, azonban minimum a lokálpatriotizmus 

tagállami vonatkozásai minden témában és minden tárgyaláskor megjelennek.22  

  

A különböző jogalkalmazási szintek (nemzetközi, uniós és hazai) számos 

eltéréssel és megközelítésbeli különbséggel rendelkeznek. A banki tőkekövetelményi 

szabályok nemzetközi ajánlási formáját hosszas előkészítés előzte meg, számításokkal 

alapozták meg, számos matematikai modell mentén készítették elő, és résztvevő 

bankokkal tesztelték. Az uniós szabályozás a bázeli ajánlás mentén készült, azonban a 

tárgyalások során a bizottsági, tanácsi és parlamenti szakaszban is számos olyan 

módosítás történt, amely szakmai, politikai és érdek alapú. A politikai változtatások 

leginkábbis az egyezségek terén jelennek meg és a hangsúlyok, erők és olykor a 

gyakorlottság és ügyesség mentén alakulnak ki. Az érdek alapú változtatások lényegében 

a lobbi tevékenység eredménye, amely megjelent nyíltan és burkoltan (de sosem 

igazolhatóan). A szakmai változtatások és azok kezdeményezése alapvetően szakmai 

indíttatású, megfelelően igazolható, jogos és fontos, lényege a saját piaci és hitelintézeti 

jellemzők ismerete, a problémák felismerése, megválaszolása és az adott javaslatban 

felmerülő alkalmazási, értelmezési és illeszkedési nehézségek kezelése. Azonban ezek 

olyan változtatásokat eredményezhetnek, amelyeket számításokkal nem igazoltak, nem 

modelleztek. 

− A lobbi tevékenység legnagyobb résztvevői jelen téma esetében 

természetszerűleg a bankok, szövetkezeti hitelintézetek, valamint ezek szakmai, 

érdekképviseleti szervezetei. A bankok esetében a céljuk a feladataik 

csökkentése, csoport szinten történő összehangolás, költségcsökkentés, 

hatékonyságnövelés és a felügyeleti szerep viszonylagos csökkentése (szembe 

nem menve a stabilitás, biztonság és bizalom mérföldköveivel). A szövetkezeti 

hitelintézetek esetében a képviselt cél a jelentőségük, egyedi feladataik és 

felelősségük (földrajzi megoszlás alapján történő feladatmegosztás, ágazati 

feladatmegosztás stb.) elismerése mellett figyelembe venni a méretbeli 

eltéréseiket, egyedi jellemzőiket.  
                                                 
21 Haldane (2001.) fogalmazta meg a Stabilitási Fórum vitáin többször is, de írásaiban is megjelent, hogy a 
pénzügyi felügyelés és szabályozás tekintetében a egységesítés nem valósítható meg teljes mértékben és 
mindenre kiterjedően, mivel: “one-size is unlikely to fit all”. 
22 Az Unió jogalkotási folyamata összetett, bonyolult és olyan részekben egymásra épülő, amelyek 
valójában egymásnak ellentétes érdekeket és szereplőket jelenítenek meg. Ennek megfelelően a CRD 
irányelv is számos olyan kisebb, de alkalmazásakor eléggé kellemetlen hibát tartalmazott és tartalmaz, 
amely a jogalkotási módszertan, az ellentétes lobbik és az utolsó pillanatban történő változtatások 
eredménye. 
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− A politikai javaslatok többsége az egyéni nemzeti politikai érdekek, 

esetlegesen a nagyság és hatalom bizonyítására és erősítésére szolgáló 

tevékenység. A politikai javaslatoknak is legtöbbször van szakmai hátterük és 

indokuk, azonban jellegük és hatókörük alapján szakmai jellemzőik háttérbe 

szorulnak. Boot (1999) úgy fogalmazza meg erre vonatkozó felismerését, hogy az 

uniós politikai dimenzió a nemzeti keretek védelme mentén képzelhető csak el, és 

így az ezt átlépő elvek is visszavezethetőek a nemzeti szintű érdekekre.23 

− A szakmai javaslatok esetében egyrészt a hazai egyéb (közös vagy 

közösségi jog egyaránt) jogszabályokhoz való illeszthetősége a cél. Megjelenik 

emellett a hazai piac ismeretében a hitelintézetek érdekében tett olyan szakmai 

javaslat, amely a hitelintézetek szerepének megtartását képviseli.24  

 

Többször említettem és értekezésemben több szempontból végigjárom azt a 

tárgykört, hogy a nemzetközi ajánlás alapjában tér el az uniós irányelvtől és ennek 

megfelelően a hazai jogszabályoktól is. Az ajánlás kizárólag a nemzetközileg aktív 

bankokra25 vonatkozik, miközben az irányelv kiterjed tevékenységi alapú megközelítés 

mentén az összes hitelintézetre és befektetési vállalkozásra is. Ennek egyik legvitatottabb 

és legtöbbféleképpen szövegkörnyezetbe helyezett eleme a szövetkezeti hitelintézetek 

kérdésköre. Minden érintett szereplő érezte a problémakör lényegét, mégis az a 

célkitűzés, amely szerint a versenyszemlélet, a szolgáltatások szabad áramlása, valamint 

az összehasonlíthatóság és harmónia megteremtése privilegizált célkitűzésként 

szerepelt26, győzedelmeskedett. A tagállamok egyedi piacszerkezetük és a kisebb 

intézmények által ott betöltött szerepük eltérő jellege és nagyságrendje miatt sem tudtak 

egységes alapra és javaslatra jutni. Ennek áthidalására az irányelv elvi koncepciójában, a 

                                                 
23 Magyarország egyik legfontosabb politikai javaslata az állampapírok vonatkozásában merült fel, az 
állam által kibocsátott kötvények vonatkozásában. Ez Magyarország szempontjából az akkori gazdasági 
állapot és minősítések alapján a magyar állam által kibocsátott kötvények 20 %-os súlyozás alá kerültek 
volna. Végül a magyar állam és a Visegrádi Négyek többi országa által kibocsátott értékpapírokat azok 
akár hazai, akár nem hazai fizetőeszközben denomináltak és finanszírozottak, 0%-kal lehet súlyozni, 
alkalmazott módszertől függetlenül. Ez a javaslat jelentős átmeneti idővel beépítésre került az irányelvbe, 
így könnyítve a hitelintézetek helyzetét (nagyarányú állampapír vásárlók) és az állami költségvetést is 
kedvezőbb státuszban tartja. 
24 Több tagállam javasolta az alkalmazási kör alóli mentesítés lehetőségét, azonban a hatály kérdésében 
természetszerűleg kisebb mozgástér jelenik meg. Jelen esetben a verseny, összehasonlíthatóság, határon 
átnyúló szolgáltatás és a szolgáltatások szabad áramlásának előtérbe helyezése nem tette lehetővé a hatály 
szűkítését. Igaz ennek fontos oka az is, hogy minden tagállam lényegében más ötlettel és más céllal tett 
javaslatot. 
25 Lind (2005.) a hitelintézetek mérete és még inkább a tevékenységi összetettségre irányítja kritikájában a 
figyelmet. 
26 FSB (2009.) 



 34 

preambulumban került rögzítésre, hogy a hitelintézetek esetében egyes cikkek tartalma az 

intézmény tevékenysége és mérete alapján arányosan értelmezendő és alkalmazandó. Ez 

konkrét megoldással nem szolgál, azonban egy lehetséges utat kijelöl és rámutat arra, 

hogy minden érintett szereplő elismeri, hogy a problémakör jogos, megfogalmazott és 

figyelemmel kísérendő, de érdemi, taxatív és egyértelmű jogi megoldást nem lehetséges 

jelen erőviszonyok, privilégiumok és az uniós metodika, helyzet szerint megfogalmazni. 

Magyarországon megoldásként a Hpt. 13/D. §-ában, 76/K. §-ában és 145/A. §-ában építi 

be nevesítetten a preambulum nyújtotta lehetőséget és biztosít potenciális 

könnyítéseket.27 

 

IV.2 A banki t őkekövetelményi szabályozás helye, szerepe és következményei hazai 

szinten 

A verseny egy nagyon fontos elem, ahogyan már többször rögzítettem. A számos 

intézmény a hazai és nemzetközi piacon is jelen van, így meg kell felelnie az igényeknek 

és a versenynek egyaránt. Ehhez viszont eltérőek a környezeti és a háttérbeli adottságaik 

is. A magyarországi bankok szinte kivétel nélkül külföldi anyabankok leányvállalatai 

(Magyarországon a külföldi anyabank leánybankjainak piaci részesedése 60 % – 4. 

számú melléklet), szinte csak a szövetkezeti hitelintézeteknél jelenik meg a tényleges 

hazai „tulajdon”. A takarékszövetkezetek 100%-osan magyar tulajdonban vannak, szinte 

kivétel nélkül magyar állampolgárok a részjegy-tulajdonosok28. A szövetkezeti 

hitelintézetek tagjai tagi részesedést szereznek a takarékszövetkezetben. Magyarországon 

a jellemző tagi létszám egy-egy takarékszövetkezet esetében 200-1000 tag (mivel a 

Hpt.29 XXX. fejezete alapján a szövetkezeti hitelintézet minimális alapítási és 

működtetési részjegy-tulajdonosi létszámának 200 fő felett kell lennie), amely taglétszám 

a takarékszövetkezetek mintegy 80 %-át jellemzi (2. táblázat). 

 

 

 

                                                 
27 Érdemes felhívni az arányosság kapcsán arra a figyelmet, hogy a javadalmazási politika kapcsán az 
Unióban számos vita volt, ahol alapvetően nem a lobbi jellegre szükséges gondolni, hanem az arányosság 
melletti szakmai érvekre. A korábbi gondolatmenetet, állítást és igazolást támasztja alá az a tény is, hogy a 
javadalmazási politikáról szóló uniós szabályozási értelmezés és az elfogadott alkalmazási metodika eleget 
tett az elvárásnak és a szakmai érveknek és megfelel az arányosság követelményének. 
28 Néhány vállalkozás elenyésző módon megjelenik részjegy-tulajdonosként. A külföldi, de rezidens 
személy elméletileg nem lenne kizárható a tulajdonlásból, de semmi esetre sem jellemző ez 
Magyarországon. 
29 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
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2. táblázat: Takarékszövetkezetek taglétszámbeli megoszlása 

Taglétszám 
 

Takarékszövetkezet 
száma 

Aránya 

10.000 fő felett 1 0,89% 
5.000-10.000 fő között 4 3,57% 
1.000-5.000 fő között 18 16,08% 
500-1.000 fő között 25 22,32% 
200-499 fő között 63 56,25% 
200 alatt 1 0,89% 
Összesen: 112 100,00% 

(Részlet az OTIVA belső igazgatósági anyagából) 

 

A leánybankok háttere kedvezőbb mind forrásszerzés, mind informatikai 

háttértámogatás, mind termékfejlesztési tapasztalat szempontjából, de a tulajdonosi 

felelősség sem elhanyagolható aspektus.30 Ennek megfelelően nagyobbak a lehetőségeik 

mind a hazai, mind a külföldi piacokon az ügyfelek és ügyletek tekintetében egyaránt. A 

leánybanki lét jellemzői és tényezői azzal is járnak, hogy adott esetben egy módszertani 

döntés anyabanki szinten indukált (pl: csoport szinten azonos módszer használata, CRD 

85. cikk). Ennek hatékonyságbeli és költségbeli negatív hatása van egy-egy bankra 

nézve, figyelembe véve, hogy a hazai bankok szinte mindegyike olyan leánybank, hogy 

nincs további leányvállalatuk31. Mindazonáltal több aspektusból a kötöttség és a fejlett 

módszer felé való elmozdulás pozitív is lehet, hiszen a fejlődés és a nagyobb átláthatóság 

is benne van a helyzeti adottságban. 

Önmagában a csoport szintű egységesség a csoportszintű megfelelésnek és 

felügyeletnek szabályozásbeli és logikai követelménye is. Fő gondolatmenete az, hogy a 

különböző módszertan szerinti értékeket, számításokat a konszolidáció tekintetében újra 

kell számolni, értékelni, újabb és újabb nyilvántartásokat kell tenni, hogy véghez vihető 

legyen a konszolidáció. A duplikáció32 nemcsak az intézményeknek, 

intézménycsoportoknak jelent felesleges terhet, költséget és erőforrást, hanem az 

összevont alapú felügyelet megvalósítását is megnehezíti az érintett felügyeleti hatóságok 

                                                 
30 Magyarországon tipikusan európai anyabankok vannak jelen, ezek közül is a német, osztrák, olasz és 
benelux emelhető ki (4. számú melléklet ábrája). 
31 Megjegyzendő ugyanakkor az, hogy hitelintézetük nincs, de viszonylag gyakori, hogy az univerzális 
bankrendszer létének ellenére befektetési vállalkozásuk van, valamint gyakori a biztosító tulajdonlása is. 
32 A duplikációt Boot (1999.) elkerülhetetlennek látja, aminek fő akadálya véleménye szerint az Unió 
túlzott nemzeti identitása. Megállapítása szerint amíg a nemzeti zászló védelmének dimenziója nem 
csökken, addig számos kérdés, így a pénzügyi szektor egységes szabályozása sem kerülhet megfelelő 
szintű és jellegű szakmai és gyakorlati alapokra. 
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számára33.34 Ugyanakkor az a pszichológiai és gyakorlati tény is igaz, hogy minél több 

átalakítást és különböző nyilvántartást kell összhangba hoznia egy intézménycsoport 

vezető vállalatának, ott a hiba lehetősége is emelkedik. 

 

A hazai szektort nézve megállapítom, hogy a hitelintézetek száma és részesedése, 

valamint a takarékszövetkezetek száma és részesedése nem áll egyenes arányban, mivel 

eltérőek a nagyságrendek és a szolgáltatások jellege, valamint összegnagysága egyaránt. 

Egyrészt nagyságrendjében egy ideje már nem változik, másrészt a vezető 8 bank a piaci 

részesedés 80 %-át lefedi a mérlegfőösszegi vizsgálat alapján. Vizsgálataim 

egyértelműen rámutatnak, hogy a szövetkezeti hitelintézeti szektor jellegéből, céljából és 

a piacon kialakított és betöltött szerepéből következően is, mind tulajdonosi kör 

tekintetében, mind tevékenység tekintetében erősen korlátozott. Tevékenységük célja, 

területi munkamegosztásban betöltött szerepük, ágazati finanszírozásban meglévő 

részesedésük mind determinálja jellegüket, nagyságukat és alkalmazkodó képességüket.  

 

A hitelintézetekre vonatkozó tőkekövetelményi szabályozás a Bázel II-es 

ajánlásban tehát csak a nemzetközileg aktív bankokra vonatkozott. Ahogyan korábban 

már tisztáztam, az Európai Unió szabályozásába átültetve viszont ez már a 

versenyhelyzet, az összehasonlíthatóság, a szolgáltatások szabad áramlása és a stabilitás 

fenntartása miatt is minden hitelintézetre és befektetési vállalkozásra vonatkozik, azaz 

kiterjesztésre került intézményi forma, tevékenységi terület és kiterjedés szempontjából 

is. Ez a versenyhelyzeten kívül az egységes megközelítésbeli és a gazdaságban (utóbbi 

éveket látva akár a válságban) való stabilabb jelenlét szempontjából mindenképp 

pozitívumként értelmezendő. A hitelintézeteket az egységes szerkezet és megközelítés 

egységes mérce alá helyezte és igényelt ugyan fejlesztéseket, oktatást a banki 

tőkeszabályozás, azonban ez többnyire már a bevezetés előtti évekre szétterítve jelent 

meg, azaz sok év költsége és munkája adódik össze. Így 2007-2008-tól a szabályozásnak 

                                                 
33 A csoportszintű egységes alkalmazás egyik legfőbb akadálya a számvitel. A számvitel az Unió szintjén 
leginkább elvek mentén valósul csak meg. Komplikálja a kérdéskört az IFRS is. Ehhez nemzetközi szinten 
kezelve a dolgokat még a US GAAP-t is hozzáemelve az egységes alap és értelmezés teljes mértékben 
lehetetlenné válik. 
34 Tonveronachi (2009.) a már korábban említett 5 kritikája között azt is megfogalmazza, hogy kétséges, 
hogy a csoport szintű felügyelet túlmisztifikálása megfelelő irány lenne. A fejlődő országokban lévő 
bankok problémáit az anyavállalat felügyeleti hatósága valószínűleg a fejlett és fejlődő közötti különbség 
nehéz áthidalhatósága miatt nem tudja minden szempontból a feladatát ellátni, így az intézménycsoport és 
a fejlett ország piaca szempontjából is nagyobb teret kellene adni a host (azaz a fogadó országbeli) 
felügyeleti hatóságnak. 
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néhány intézmény esetében esetleg már a pozitív hatása jelenhetett meg költség-haszon 

szempontból, ha önmagában a hitelezési kockázatot tekintjük csak. Az mindenképp 

kijelenthető, hogy a szabályozás áttekinthetőbb és előremutatóbb a hitelintézetek 

szempontjából, így a válság legkritikusabb időszakára mindenképp transzparensebbek 

lettek az intézmények, a befektetők és a betétesek szempontjából egyaránt. Az 

intézmények tehát akár már fejlett mérési technikával is meghatározhatják 

tőkekövetelményüket, a szabályozás változása miatt egy aktívabb és előremutatóbb 

felügyeleti struktúrával és szereppel találkoztak és találkoznak35, valamint az új 

szabályozás mentén a nyilvánosságra hozatal is szerepet kapott. A válság időszaka 

forrásszerzési nehézségeket okozott és okoz az intézményeknek, így mindenképp fontos 

az új szabályozás, főként a tőkekövetelmény csökkenésének a korszaka.  

 

 

3. ábra: A magyar bankok I. pillér tőkekövetelményének megoszlása a 
kockázatok között36 
(PSZÁF, 2011/b.) 

 

A fentebb leírt kettős helyzet többféle szempontból vizsgálandó. Egyrészt az új 

tőkekövetelményi szabályozás a kezdeti költségemelkedést követően érzékelhető 

tőkekövetelményi csökkenést eredményez a nagyobb hitelintézetek esetében a hitelezési 

kockázat vonatkozásában, amely adott esetben egészében is nézve (kiegészítve a 

                                                 
35 HM Treasury et al. (2005.) 
36 A tőkekövetelmény megoszlása lényegében állandónak tekinthető, hiszen a piaci kockázat 5 % alatti, a 
működési kockázat 8-10 %-ot tesz ki és a maradék 85-88 % a hitelezési kockázat. A tőkekövetelmény 
mértéke lényegében csökkenő mértékű, a 2010 évközi emelkedés mögött volumennövekedés áll. 
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működési kockázatra vonatkozó tőkekövetelménnyel) még akár csökkenő terheket is 

jelent egyes hitelintézetek szempontjából37.  

Ennek két aspektusa van. Egyrészt a hitelezési kockázat tőkekövetelményi 

csökkenése módszertanválasztásra tekintet nélkül értelmezhető. Ennek a nagyságrendje 

azonban a módszertan választásától függ, azaz minél fejlettebb módszertant választ egy 

szervezet, annál inkább csökken a követelményi terhe. (6. számú melléklet) A hitelezési 

kockázatnál fontos, hogy nemcsak önmagában a pontosabb kockázatszámítási mód teszi 

lehetővé a tőkekövetelmény csökkenését, hanem a kockázatmérséklő elemek figyelembe 

vétele a tőkekövetelmény meghatározása során tovább fokozza a csökkenési hatást. A 

kumulatív jelleg pedig itt is dominál, ugyanis a fejlettebb módszer esetében nagyobb 

számú hitelezési kockázat mérséklési eszköz és mód áll rendelkezésére a bankoknak. Az 

ellenkező irányú mozgást a működési kockázat adja, ugyanis mint új kockázati elem a 

tőkekövetelményi emelkedést eredményezi mindenképp.38  

Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egyrészt feltételei vannak a 

fejlettebb módszer alkalmazásának, másrészt fejlesztési elvárásai is. Ennek 

költséghatékonysága még a felkészülési időt is figyelembe véve sem feltétlen jelenthető 

ki, hogy egyértelműen adott lenne rövidtávon belül és minden intézmény 

vonatkozásában. Mivel az új kockázati elem mindenképp növeli a tőkekövetelményt, az 

esetleges fejlesztések39 további terheket rónak az intézményekre és az elmúlt időszak a 

gazdasági és pénzügyi válság időszaka is volt, így az elmozdulást a fejlettebb módszerek 

felé ezen tényezők együttese határozta meg és ezzel egyidejűleg fékezte is le sok esetben 

a fejlettebb módszerek felé történő eltolódást. 

 

IV.3 Az uniós banki tőkekövetelményi szabályozás lehetőségek-veszélyek 

dimenziójú elemzése 

 

                                                 
37 Előzetes felmérések (QIS) alapján vett általános értékek a 6. számú mellékletben. 
38 Minél fejlettebb módszert alkalmaz egy intézmény, annál kisebb tőkekövetelményi növekedéssel néz 
szembe. Nem önmagában az intézmény mérete, tevékenységi nagyságrendje határozza meg a kockázat 
nagyságrendjét, hanem a tényleges, modellezhető és számszerűsíthető kockázati elemek számbavétele 
eredményezi az értéket. Így az intézmények motiváltak a fejlettebb módszer alkalmazásában. Ugyanakkor 
a legegyszerűbb működési kockázatra vonatkozó tőkekövetelmény számítási módszerek kizárólag az 
intézmény méretét és tevékenységének nagyságrendjét veszik figyelembe, és a tényleges kockázati szint 
valós mértékének meghatározása ettől lényegesen távolabb eshet.  
39 Mivel korábban nem volt működési kockázat, így valamekkora informatikai, nyilvántartási stb. fejlesztés 
feltétlenül szükséges, azonban ennek nagyságrendje és összetettsége kérdéses csak igazából. 
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Az alábbiakban foglalom össze az uniós tőkekövetelményi szabályozás lehetőségeit és 

veszélyeit. 

3. táblázat: Az uniós banki tőkekövetelményi szabályozás lehetőségek és veszélyek 

dimenziói 

Lehetőségek – előre mutató jellemzők Veszélyek – hátráltató jellemzők 

  Konszenzuson alapszik 

  Bázeli háttértanulmányok 

  Verseny fokozása, fokozódása 

  Stabilitás erősítése 

  Felszabaduló tőke segítheti a 

gazdaság élénkülését 

  Változékony környezet 

  Állandó egyeztetések 

  Túl sokféle gondolatot kellene 

egységbe tömörítenie 

  Tagállami eltérések 

  Közös jog kontra közösségi jog 

  Prociklikusság 

  Hosszú jogalkotási procedúra, 

nehezen korrigálható 

  Változékony környezet 

  Nem minden versenytársi szereplő 

alkalmazza 

  Gazdasági válság 

 

Mint látható magának az uniós tőkekövetelményi elveknek, mint szabályozásnak 

számos pozitív és negatív jellemzője és behatása van. Kijelentem, hogy ezen 

szabályozásnak egyik legfőbb erőssége, hogy a célja, szándéka nemes. Kitűzött cél és 

meghatározó szempont a verseny fokozása és fokozódása, valamint a stabilitás erőssége. 

Fontos lehetőség, hogy konszenzuson alapszik alapvetően a szabályozás, bár veszélyeket 

rejt, hogy minden érintett tagállam tudja, és nyílt titokként kezeli, hogy ez a konszenzus 

erőteljesen erőltetettnek mondható. Fontos erőssége a szabályozásnak, hogy a támpontot 

és alapot adó bázeli szabályozás háttértanulmányokon alapszik, vizsgálatokkal 

alátámasztott. Lehetőséget jelent a szabályozásban, hogy a tőkekövetelmény csökkenése 

által felszabaduló tőke segítheti a gazdaság élénkülését is. A változékony környezet, a 

működés szabályokhoz való igazodása, valamint a helyzetek kezelése és a gyakorlat 

kialakítása mind-mind rejt magában számos pozitív fejleményt, előrelépési lehetőséget. 

Mivel a környezet változik, így nem lehet mindig a gyakorlatnak ehhez való igazodását 

elvárni vagy egyedüli megoldásként kezelni, viszont az uniós szabályozásnak és 

szabályozás-előkészítésnek nagy előnye, hogy folyamatos tárgyalások és felmérések 

vannak, így a visszacsatolás aránya, lehetősége és szerepe viszonylag magasnak 

mondható. Ugyanakkor ezzel ellentétes irányba hat a lobbi-tevékenység, amely nem 
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minden esetben viszi a megfelelő irányba a folyamatokat. Szintén veszélyeket rejt 

magában a változó környezet (hiszen pozitív és negatív hatások egyaránt jelentkeznek a 

változások által) és ennek egyik legszembetűnőbb példája volt az elmúlt éveket jellemző 

gazdasági válság is. A szabályozás mindenre kiterjedő szerepének betöltését hátráltatja, 

hogy eltérő elemeket és szerepeket kellene egységbe hoznia. Ezek az eltérések a 

tagállami környezetbeli eltérések, a közösségi és a közös jog szerepéből fakadó eltérések, 

valamint az eltérő elvárások mentén fogalmazhatóak meg. Szintén problémaként merül 

fel, hogy a CRD minden jel szerint túlzottan sok részletet kíván egységben és egységesen 

kezelni, ami már meghaladja az elvárt és teljesíthető mértéket. Ráadásul egy általános 

kritika is megfogalmazható a szabályozás részrendelkezéseivel és hatásával 

kapcsolatban, mégpedig, hogy a prociklikusságot erősíti, amely sajnos egyébként is 

jellemzi a bankszektort, intézményeit és tevékenységét.404142 

A tőkekövetelményi szabályozás a lehetőségek és veszélyek mentén számos 

pozitív és negatív tényezővel, környezeti elemmel bír. Ezeknek az erőssége és 

következményei eltérőek. Az erősségek között számos olyan elem van, amelyek előnyeit 

és lehetőségeit érdemes lenne jobban alkalmazni, és ezek közé tartozik a konszenzus és a 

háttértanulmányok megalapozó jellege. Ezeknek az erősebb érvényesülése és ennek 

előtérbe engedése a veszélyek csökkenését is eredményezheti, így a prociklikusság 

esetében is. Igazából azonban a tényszerű ismeret és ezek beépítése az érdemi megoldás, 

és értekezésem szempontjából a túlzott egységesség (ideértve a közös és közösségi jog 

kérdését, valamint a hosszú jogalkotási eljárást is) a kiemelendő. A megoldások ugyanis 

minden esetben a problémák felismerésével és megfogalmazásával kezdődhet és ezt 

követeőn az aktív szándék a továbblépésre tud kedvező folyamatokat elindítani. 

 

IV.4 Uniós intézményi kör jellemzői, háttere és szempontjai a tevékenység és a 

tőkekövetelmény vonatkozásában 

Az uniós hitelintézeteket a hazai hitelintézetekhez viszonyítva számos 

hasonlóságot és számos ellentétet tapasztalhatunk. Alapvetően a jellemzők leírása az 

alapelvként vehető bank-based, azaz a banki, pénzpiaci finanszírozottságú gazdaság és a 

capital market based, azaz a tőkepiaci finanszírozottságú országok elhatárolása lehet az 
                                                 
40 Mérő Katalin doktori értekezésében (2004.), valamint több cikkében (2003., 2005., 2008.) is foglalkozik 
a prociklikusság és a tőkekövetelményi szabályozás kapcsolatával. Ugyanígy világítja meg a 
következményeket Zsámboki (2007.) is, kitérve a szektornak a szabályozáshoz, valamint a szabályozásnak 
és a szektornak az egymáshoz kapcsolódó hatásai tekintetében. 
41 Erdős – Mérő, (2010.), pp. 235-245. 
42 Európai Bizottság (2010.) 
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első kategória. A gazdaságok magukon viselik a finanszírozási mód jellemzőit és ennek 

megfelelő a fejlődéstörténetük és a hangsúlyaik is43. Az intézmények a gazdasági 

környezetben fejlődnek, integrálódnak a gazdaság részévé és válnak finanszírozójává, 

közvetítőjévé annak. Magyarország pénzügyi-gazdasági története a nyitás kezdeti 

lépéseitől, azaz 1987-től datálható és lassú, mesterséges keretek között tartott fejlődés 

jellemezte az első 5-10 évben. Ehhez képest a legtöbb régebbi uniós tagállam hosszú 

múltú pénzügyi szektorral rendelkezik. A 2004-ben együtt csatlakozott államok közül 

több hasonló szerkezetű és fejlődési ívű országot találhatunk, kisebb-nagyobb 

eltérésekkel, egyedi gazdasági irányokkal, fiskális és monetáris politikával. (4. ábra) 
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4. ábra: Hitelintézetek ROA mutatója %-ban Magyarországon és néhány EU 

tagállamban 
(Várhegyi, 2008.; Csillik, 2010. p 12.; Móré– Nagy, 2003.; ECB, 2005.; MNB, 2002.)44 

Megjegyzés: SK és CZ esetében a 1998-2000. évi adatok az időszak számtani átlagértékei. 
 

IV.5 Hazai intézményi kör jellemzői, háttere és szempontjai a tevékenység és 

tőkekövetelmény vonatkozásában 

A hazai hitelintézetek jellemzője, hogy alapvetően két körre oszthatóak és 

osztandóak. Ez a már többször emlegetett elhatárolás, azaz a gazdasági forma mentén: 

bankok és szövetkezeti hitelintézetek. Ezek az intézmények bár tevékenységi körükben 

                                                 
43 Vigvári, (2004.), pp. 119-150. 
44 Az ábra adatai a Hitelintézeti Szemlében 2011-ben megjelent cikkemben is publikálásra kerültek. 
(2011/5.szám) 
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jelentős eltérést nem mutatnak, ügyfélkörükben mégis determináltak. Ezen kívül 

stratégiájuk és céljaik is eltérőek, amely leginkább a piac földrajzi megosztottságát 

jeleníti meg. Felismerve egy adott ország intézményi szerkezetét szükséges megvizsgálni 

az intézmények felépítésének jellegét, piacfelosztását, ügyfélkörét, jellemző ügyleteit és 

területi tagozódását. A kisebb települések alacsonyabb számú lakóközössége, intézményi 

sűrűsége és gazdálkodási intenzitása (főként egyéni vállalkozások, mezőgazdasági 

őstermelők, kisvállalkozások kapcsolódnak ide, mivel közepes és nagyobb 

vállalkozásoknak kisebb településeken legfeljebb telephelyei találhatóak) azt 

eredményezik, hogy méretgazdaságossági alapon pénzügyi intézmények nem 

működtethetőek gazdaságosan. Ugyanakkor az is igaz, hogy a pénzügyi szolgáltatások 

iránti igény kisebb mértékű és egyszerűbb szolgáltatásokban testesül meg. (3. számú 

melléklet) 

 

A szövetkezeti hitelintézetek alapvetően kisebb városokban és kisebb 

településeken vannak jelen. Céljuk a helyi igények kiszolgálása és a helyi pénzügyi 

kultúra fejlesztése új termékek és konstrukciók ajánlása által, tanácsadás keretében és 

egyedi ügyfélkapcsolatok ápolása mentén. Tradicionálisan a szövetkezeti hitelintézetek 

célja az általam korábban már említett banki profitmaximalizálás helyett inkább a 

tulajdonosi érdekeknek a képviselete. Mivel a szövetkezeti forma alapjellemzője a 

viszonylag alacsony részesedésérték szerzése, így tudja biztosítani, hogy a tulajdonosok 

nagy számban legyenek jelen, és valóban az egyedi szolgáltatási igény kielégítését 

végezze az intézmény. Ezt szolgálja egyébként még másik két tényező is. 

Magyarországon és a legtöbb szövetkezeti hitelintézetekkel rendelkező országban a 

jogszabályokban rögzített az „egy tag egy szavazat” elve, azaz a nem részesedésarányos 

döntési jogosultság. A másik elem, ami a kardinális eltérésre utal egy részvénytársasági 

formában működő bankkal szemben, hogy míg egy rt-ben a szerzett részesedés 

véglegesen átadott pénz az rt. felé, addig a részjegy visszaváltható (vagyongyarapodással 

vagy anélkül, ez a különböző országokban eltérő lehet, Magyarországon 

vagyongyarapodás nélkül, névértéken váltják vissza). Mindenesetre azt feltétlenül 

szükséges megjegyezni, hogy a profit iránti fokozottabb figyelem felé való terelést 

részben teljesíti a szabályozás, hiszen az újabb és újabb szabályozás költséggel és 

fejlesztéssel jár. Előremutatóan a CRD 4.45 szabályozás esetén elmondható, hogy jelen 

                                                 
45 Bázel III-ra épülő uniós szabályozás tervezete. 
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ismeretek szerint az intézményeknek jelentős tőkeemelésre lesz szüksége, amelynek 

egyik potenciális forrása a profit.46 

 

A vidék bankjainak is sokszor hívott takarékszövetkezetek elsősorban a 

kistelepüléseken élők pénzügyi szolgáltatási igényeit elégítik ki. Ezek jellemzően 

kisösszegű és elemi (azaz nem összetett) ügyletek. Az MNB többször megállapította 

jelentéseiben, hogy a készpénzes forgalom a kisebb települések vonatkozásában túl 

magas és viszonylag alacsony a POS terminálokkal való ellátottság is.47 (3. számú 

melléklet) 

 

Legegyértelműbben a következő elemzésrészlet igazolja a fent leírtakat, valamint 

a 3. számú melléklet ábrái és táblázatai is alátámasztják számokkal az ismert tényeket: 

„A bankjegykiadó automaták népességre vetített számát tekintve hazánk lemaradásban 

van más európai unióbeli országokkal összehasonlítva. Ezek hazánkon belüli eloszlását 

tekintve nagyon jelentős eltérés figyelhető meg a település népességétől függően: a 

legtöbb településen egyáltalán nincs ATM, a bankok elsősorban a nagyvárosokba 

telepítik azokat. A készpénzfelvételi helyeket összességében figyelembe véve már jobb a 

helyzet, hiszen a takarékszövetkezetek fiókjaiban és a POS terminállal ellátott 

postafiókokban van lehetőség készpénzfelvételre (ezek azonban nem pótolják teljes 

mértékben az ATM-eket, hiszen korlátozott nyitvatartási idővel bírnak csak). A 

vásárlásra használható POS-terminálok még az ATM-eknél is koncentráltabban vannak 

elhelyezve. Az adataink alapján a turisták által látogatott vidékek (pl.: Balaton környéke), 

illetve Budapest (és közvetlen környéke) valamint a megyeszékhelyek vannak csak 

viszonylag jól ellátva. Ez a kép egybevág azzal, hogy a nemzetközi statisztika alapján 

azon országokban nagyobb az POS-terminálok népességre vetített száma, amelyeket sok 

turista látogat. Az ATM-ek és a POS-terminálok erősen koncentrált elhelyezkedése miatt 

azonban a kis lélekszámú településeken élők nehezebben tudják igénybe venni a banki 

pénzforgalmi szolgáltatásokat (bankszámla, bankkártya)”. (Helmeczi 2010.) 

 

“A takarékszövetkezetek és a KKV-k jelentős része helyi szinten tevékenykedik, 

így a térség fejlődése mindkét fél számára meghatározó. A szövetkezetek és a helyi 

vállalkozók gyakran ismerik egymást, sok éve dolgoznak együtt; a takarékszövetkezetek 

                                                 
46 Kardosné (2009.) 
47 Helmeczi (2010.) 
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mikro- és kisvállalkozások finanszírozásában betöltött erős szerepét a piaci részesedés 

adatai is mutatják. A takarékszövetkezetek a hitelállomány 3,9%-át kezelik, ugyanakkor 

a KKV- szektor finanszírozásában 10,7%-os súlyt képviselnek, amelyen belül a mikro-

vállalkozásoknál 21,3%-os, a kisvállalkozásoknál 7,7%-os, a középvállalatoknál pedig 

2,1%-os részesedéssel rendelkeznek. A szövetkezeti hitelintézetek a betétállomány 

tekintetében is közel 10%-os súlyt képviselnek.” (Iparosújság: Interjú Demján Sándorral, 

2011. július 28.) 

 

A szövetkezeti hitelintézeteknek nagy múltja van Európában és leginkább a 

mezőgazdasági területekhez és a vidékfinanszírozáshoz kötődnek. A nagyjából másfél 

évszázados múltra visszatekintő szövetkezeti hitelintézeti rendszer és intézményi 

rendszer főbb országai Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Belgium. A 

holland rendszer viszont elég egyedi a kétszintű rendszere mentén (Rabobank). A 

klasszikusabb szövetkezeti modellt tükrözi és követi le egyébként a magyar rendszer is, 

ez pedig a német szövetkezeti hitelintézeti rendszer, amely többszintű vegyes 

szövetkezeti bankrendszer (közvetlenül a központi bankhoz is kapcsolódhatnak a 

takarékszövetkezetek, vagy regionális bankon keresztül tehetik ezt). Látható, hogy 

vannak egyes elvekben eltérések az intézmények között a különböző országokban, 

azonban a szövetkezeti jelleg és a vidékhez, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokhoz 

való szoros kötődés egyértelműen fennáll. 

 

Egyéni tapasztalataim és beszélgetések alapján (vidéki születés és jelenlegi 

lakhely is kistelepülésekhez közeli) a nagyvárosokon kívül gazdálkodó kisvállalkozások, 

egyéni vállalkozók és őstermelők leginkább az állam felé kötelezően bankszámláról 

teljesítendő kötelezettségeik átutalása és hasonló kötelező előírások miatt nyitnak és 

tartanak fenn bankszámlát. A hiteleket a lehető legnagyobb mértékben kerülik, és ha 

mégis szükségessé válik, akkor az leginkább a lakossági üzletág keretében jelenik meg. 

A bankok, takarékszövetkezetek is leginkább ingatlan fedezettel igényelhető hiteleket 

kínálnak az egyéni vállalkozásoknak. Ilyen igények és körülmények (szedhető díjtételek 

és kamatok) mellett pedig természetszerű, hogy bankfiók nyitása nem gazdaságos az 

ország nagy részén, főleg a ritkább népsűrűségű területeken, hanem a takarékszövetkezeti 

székhelyek, telephelyek látják el a feladatot. A következő ábrák diagrammjai jól 

mutatják, hogy nemcsak a számok, hanem egyenesen a nagyságrendek is egészen mások 
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a takarékszövetkezeteknél, mint a hitelintézeteknél egyes fő intézményi mutatók 

esetében. 
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5. ábra: A szövetkezeti hitelintézetek összesített adózás előtti eredménye és ROE 
mutatója 

(MNB, 2011.) 
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6. ábra: A bankrendszer és a fióktelepek összesített adózás előtti eredménye és ROE 
mutatója 

(MNB, 2011.) 
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7. ábra: A bankok ROE mutatója Magyarországon (1994-2010.) 

(Csillik, 2010. p 12.; MNB, 2002.)48 
 

A bankoknak és a takarékszövetkezeteknek más a működési filozófiája, 

stratégiája és célja. A ROE mutatók (5., 6. és 7. ábra) hatalmas eltérései egyértelműen 

alátámasztják, hogy a takarékszövetkezetek nem érdemi versenytársai a bankoknak, 

hiszen sem vagyoni hátterük, sem potenciáljuk nem azonos (a tevékenység és ügyfélkör 

eltérései pedig már részletezetten megjelentek). Szintén ezt az eltérést támasztják alá a 7. 

számú mellékletbeli táblázatok adatai és azok eltérései a két intézményi kategória 

tekintetében. 

Magyarországon nagyságrendi és jellegbeli eltérések vannak a bankok és 

takarékszövetkezetek között, amit a 2. számú melléklet adatai is jól mutatnak. A 

lakossági hitelállomány a takarékszövetkezeteknél 43-45 %, míg a bankoknál csak 36-39 

%. A takarékszövetkezeteknél a külfölddel való kapcsolat meg sem jelenik az adatok 

feldolgozása kapcsán, a bankoknál ugyanez a tétel viszont 10-12 %-os arányt képvisel. A 

takarékszövetkezetek forrásainak 80 %-a ügyfélbetét, a bankoknál ez alig több mint 40 

%-os nagyságrendet képvisel, egyértelmű eltéréseket eredményezve a két intézménytípus 

életében. A takarékszövetkezetek eszközeinek 42-45 %-a hitel, a bankok esetében ez az 

arány jóval magasabb 62-65 %, ugyanakkor a takarékszövetkezeteknél egy viszonylag 

magas, 20 %-os jegybanki és bankközi betétállomány van. Teszik mindezt mindkét 

intézménycsoport esetében azonos egyfajta tevékenységi intenzitási arány mellett, hiszen 

a saját tőke aránya mindkét intézmény esetében azonos a forrásokon belül. Azaz mind a 

kvalitatív, mind a kvantitatív elemzés egyértelműen alátámasztja, hogy a két intézmény 

                                                 
48 Az ábra a Hitelintézeti Szemlében 2011-ben megjelent cikkemben is publikálásra került. (2011/5.szám) 
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jellegében, céljaiban, ügyfélkörében és tevékenységi mutatóiban nagymértékű eltérést 

mutat. (Zsolnai Alíz, m.a.) 

 

A fentiek ismeretében látható, hogy fő aspektusokban nincs verseny az 

intézmények között, így ezt a célt és elemet nem szolgálja a banki tőkekövetelményi 

szabályozás elvi alkalmazása országon belül. Látva Magyarország hitelintézeti 

intézményi struktúráját, feladatmegosztását, elhelyezkedését és piaci részesedését 

megállapítható, hogy a szövetkezeti hitelintézetek kifejezetten a földrajzilag ritkábban 

lakott területeken, kistelepüléseken folytatják tevékenységüket és a nagyvárosokban nem 

jellemzőek, vagy ha megjelennek, akkor nagy valószínűséggel társasági formájukban 

(rövid) idővel változás következik be és részvénytársasági formában, bankként folytatják 

a tevékenységüket. 

 

IV.6 Eltérések következményei és eredményei a pénzügyi intézmények 

szabályozásának vonatkozásában 

A fenti részletes elemzések alapján látható, hogy eltérések fogalmazhatóak meg 

az intézmények között. Az eltéréseknek több dimenzióját vizsgálom az értekezésemben.  

 

Egyrészt az országok eltérő gazdasága, fejlettsége, gazdaság-történeti háttere, 

gazdaságpolitikája, potenciáljai és a társadalom igényei és lehetőségei (amelyet az előző 

elemek is befolyásolnak) nagymértékű különbségeket eredményeznek, azaz országok 

közötti eltérések állnak fenn. Másrészt országon belüli eltérések is vannak, amelyek az 

intézmények jellege, célja, mérete, tevékenységének nagyságrendje és vonulatai, 

valamint ügyfélkörük alapján determinált, azaz intézményi eltérések. 

Bármelyik figyelmen kívül hagyása következményekkel jár. Ennek megfelelően 

egy egységesítési folyamat esetében is figyelemmel kell rá lenni, illetve az ajánlásoknak 

és a szabályoknak is igazodniuk kell ehhez az alapvetéshez, hogy a lehető legkisebb 

veszteséggel elérhető legyen a kitűzött cél. 

 

Sokan az eretnek gondolatok közé sorolják, ha valaki kifejti a véleményét arra 

vonatkozóan, hogy az uniós tőkekövetelményi szabályozás minden intézményre teljes 

egészében való kiterjesztése problémás, felesleges, valamint esetleges előnyei mellett 

számos hátránnyal jár, de nem zárható ki az sem, hogy létezhet olyan intézmény, 
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amelynek esetében több hátránnyal, mint előnnyel jár. Doktori értekezésem jelen 

részének célja, hogy kritikus elemeket is megfogalmazzak a banki tőkekövetelményi 

szabályozással szemben, amelyet 2007/2008 óta alkalmaznak az intézmények. A kritika 

célja, hogy megfogalmazásra kerüljenek olyan egyedi elemek, amelyek a nemzetközi és 

uniós szabályozás egészét véve nem feltétlen rosszak, de egy adott környezetben történő 

alkalmazásuk nehézkes, nehezített vagy adott esetben akár értelmezhetetlen is. 

A banki tőkekövetelményi szabályozás tekintetében nemzetközi, uniós és hazai 

szinten is nagyon sok elemzés, értékelés és kritika létezik. Ezek szinte kivétel nélkül a 

módszertan vonatkozásában fogalmazzák meg kritikáikat, észrevételeiket és hívják fel a 

figyelmet az esetleges anomáliákra. A szabályozás filozófiájának és hatályának kritikája 

ritkán fogalmazódik meg. Ennek több oka is lehet. Egyrészt a szabályozók és a 

szabályozásban résztvevőknek nem érdeke munkájukat alapjaiban megkérdőjelezni. Az 

intézmények csoportonként azonosak és hallatják hangjukat, azonban pont a kis mérete 

és érdekképviseleti szerveiknek is az arányaiban kicsi mivolta nem biztosítja a szükséges 

erőt. Azt is jeleztem már, hogy egységes javaslat, ellenjavaslat sincs az érintettek 

részéről, mivel területenként, országonként tagozódottak. A tagállamok részéről a 

megoldások keresése a tárgyalóasztal mellett (zárt körben), a diplomácia mentén zajlik. 

Az elemzők elemzései pedig azért nem helyeznek erre kisebb hangsúlyt, mivel 

általánosságban bevett a szabályozás egységesítésének gyakorlata és szándéka, valamint 

maga az egységesítés céljának elsőrendűsége (verseny, összehasonlíthatóság, 

átláthatóság) egy elemző számára fontos és nem feltétlen megkérdőjelezendő. Az 

elemzők, akik az egységesség viszonylatában kritikát fogalmaznak meg, jellemzően 

európai és amerikai viszonylatokon túli országokat érintő elemzéseikben térnek ki az 

egységesség problematikájára. Ezek tekintetében hívják fel a figyelmet a fejlődő 

országokban való alkalmazás és a fejlődő országokkal szembeni kitettségek esetén 

történő alkalmazás szempontjából a problémákra, az anomáliákra és az egységesség be 

nem teljesíthetőségére.49 

A 2011 őszén megjelent Vickers (2011.)50 jelentés néhány dologban új fordulatot 

jelent. Nem magának a tőkekövetelményi szabályozásnak a kritikáját fogalmazza meg, 

nem az egységesség alapeleme ellen szólal fel, hanem magát a bankszabályozási utat 

kérdőjelezi meg. A bankszabályozás terén az univerzális bankrendszer alapeszméje és 

támogatottsága jelenik meg. Vickers szerint azonban az utóbbi időszak eseményei is 

                                                 
49 Lind (2005.), Cornford (2006.) 
50 Independent Commission on Banking, UK (2011.) 
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egyre jobban alátámasztják a „portfolió-tisztítás” esetleges előnyeit, azaz a pénzpiaci és a 

tőkepiaci jelleg és finanszírozási technikák szétválasztását. Ez a tevékenységi 

összetettség megközelítését erősíti, ezzel néhány általam is említett témakörhöz szorosan 

kapcsolódik. Hiszen, ha összetettebb egy bank tevékenysége, és ha ez a részszektorális 

összekapcsolódással bővül, akkor az intézmény kezelése, kockázatainak megítélése is 

ennek mentén kell, hogy történjen. Egy teljes, közepes vagy nagy univerzális bank 

tevékenységében, kockázataiban, azok koncentrációjában, portfolióhatásaiban teljesen 

eltérő, mint szektorálisan letisztítottabb, illetőleg kisebb intézménytársai. 

 

1. tézisemben több kardinális elem fonódik egybe. Egyrészt egy mögöttes 

tartalmat kell vizsgálni. A szektor fejlődése és változékonysága új termékeket, új 

szolgáltatásokat és kreatív megoldásokat eredményez. Legjobb minta erre az 

értékpapírosítás. Az értékpapírosítás néhány évtizede létező pénzügyi technika, azonban 

az elmúlt 5-10-15 évben (országtól függően) futott fel igazán mennyiségében és 

alkalmazási hatókörében51 egyaránt. Ha magyar példát említek, akkor Magyarországon a 

bankkártya üzletág szintén 10-15 éves érdemi múltra tekint vissza. De lehet ugyanúgy 

magyar példánál maradva a deviza alapú hitelezést is tekinteni. Másfél évtizeddel ezelőtt 

ismeretlen fogalom volt, de a kereslet és kínálat alapján felfutott a konstrukció, jelentős 

kockázatot képviselve és magas tőkekövetelményt eredményezve. A pénzügyi szektorban 

tehát újabb és újabb fordulatok, ügyletek és technikák jelennek meg. Nem véletlen, hogy 

egy szabályozást még végig sem vittek, a jogalkotást előkészítő szervek ekkor már a 

következőn dolgoznak (ld. CRD, CRD 2., CRD 3., CRD 4., valamint Bázel I., Bázel II. 

és Bázel III.). Ezeket az újdonságokat figyelemmel kell kísérni, kezelni kell, és ki kell rá 

térni a változtatások során. A gondolat ezen része tehát akár triviálisnak is nevezhető. 

Viszont hangsúly az eltérő intézmények egységes kockázati és tőkekövetelményi 

szabályozásán van. A szabályozást érdemben a Bázeli Bizottság dolgozta ki alapos 

számítások és felmérések mentén. Ezt követően az Európai Bizottság a lehető legkisebb 

változtatásokat eszközölte csak a szöveg tervezetének megfogalmazásakor és a szükséges 

piaci jellemzőkhöz52 való igazítás történt még meg. Azonban a koncepció mégis 

alapjaiban átalakult, hiszen ahogyan már többször is említettem, a hatály kiterjesztésre 

került. Az Európai Bizottság is végzett hatástanulmányokat, azonban mivel többnyire 

                                                 
51 Duffie (2008.) 
52 Ilyen tipikus jellemző, hogy az EU tagállamaiban kiemelkedően nagy számban vannak jelen a kis- és 
középvállalkozások. 
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önkéntes alapon ment, így pont azok a szereplők nem vettek benne érdemben részt, akik 

rá tudtak volna világítani a tézisemben megfogalmazott problémakör lényegére és 

súlyára.53 

 

A fenti elemzésekben rögzített tényezők mind-mind a hitelezési kockázat alapjai. 

Az ügyfelek kategóriái, az ügyletek milyensége, a finanszírozott szektorokhoz kötöttség 

és az intézmény mérete határozza meg a hitelezési kockázat nagyságrendjét, mértékét. 

Mivel egy kisebb intézmény infrastruktúrájában, rendszereiben, ügymenetében és 

jellegében egyszerűbb megoldásokkal dolgozik, így minden összetett feladat humán 

erőforrás, informatika, vezetési készségek terén jellemzően és arányosan nagyobb 

kihívásokat jelent. Ezen túlmenően az egyszerű portfolió és szerkezet eleve ellentmond a 

bonyolultságnak és a komplexitásnak. Megállapíthatom tehát, hogy a kisebb 

intézmények, amelyek leginkábbis a takarékszövetkezetek, tehát ezekkel a 

problémakörökkel néznek pótlólagosan szembe. 

 

A másik szempont és vetület az országok közötti eltérések és különbözőségek, 

amelyek maga a jogszabály megalkotása során a tagállami érdekek képviseletben is 

megjelennek. Nem lehet felsorolni az összes ilyen területet teljes körűen, de néhány 

kiragadott témát és kapcsolódást bemutatok, hogy láthatóak és igazoltak legyenek az 

alapvető indokok és az egységesülés néhány akadálya, a döntések mögött álló alap 

megfontolások. A jogszabályalkotás során ezek az eltérések koncepcionálisan, elvi síkon 

és egyedi szabályozás terén a részletkérdésekben is megjelennek. Az eltérések egyedi 

bemutatása lehetővé teszi a hatékonyság romlásának értelmezését, a költség-haszon 

összefüggés megismerését és torzított eredmény felismerését. 

 

Elsőként talán említhető a 90 nap és 180 nap vitája. A késedelmes napok száma 

országonként eltérő határnaphoz kötődik. Magyarország és számos más tagállam az alsó 

határértéket, azaz a 90 napot alkalmazza. Ehhez képest számos tagállam 180 nap után 

értelmezi késedelmesként az adott, ki nem fizetett tételt. Ennek alapja az eltérő 

számviteli szabályozás, valamint az egyéb szabályozások terén a megengedő 

szabályozás, azaz a választási lehetőség (diszkréció54). Magyarországon nemcsak a 

számviteli értékelés és nyilvántartás alkalmazza a 90 napot, mint határt, hanem erre épül 

                                                 
53 Cornford (2006.) is a hatástanulmányok és azok következtetéseinek korlátosságára hívja fel a figyelmet. 
54 Seregdi (2004.) a PSZÁF szakértőjeként is a diszkréciók súlyára és jellemzőire mutat rá. 
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például a központi hitelinformációs rendszer is, azaz a „rossz adósok” nyilvántartási 

rendje, mivel 90 napon túli késedelem esetén kerülhet be az adós a nyilvántartásba. Ez 

abból a szempontból fontos vitapont, mivel nem lehetséges, hogy egy jogszabályi 

rendelkezés alkalmazásával mintegy rendszerben alkalmazott szabályozást felülírjunk, 

így marad az eltérés lehetősége. Azaz a többség a 90 napot alkalmazza, így főszabályként 

az került be az irányelvbe, azonban konzekvens (minden kapcsolódó szabályozási 

pontjában a CRD-nek) eltérésre lehetőséget ad az irányelv. Ez a szabályozási pont 

kardinális. Értékelések és súlyozások alapulnak a besoroláson, ezáltal a megképzendő 

tőke nagysága is ettől függ. Ugyanakkor az összevont alapú felügyelet és megfelelés 

szempontjából is nehézségbe ütközik a kivitelezés, így az egyik érv az egységesítés 

mindenekfelett gondolatból (az egyszerűen végrehajtható összevont alapú felügyelet és 

megfelelés) alapjaiban megrendül. 

A számviteli szabályozással és gyakorlattal egyébként is több helyen ellentétes 

vagy vonatkozásában nehezen értelmezhető és kezelhető a CRD szabályozás. Alapozva a 

CRD átültetésekor a Pénzügyminisztérium számviteles szakértőjének a hazai jogszabály-

előkészítési tárgyalásokon való részvételekor elmondottakra, több csoportba soroltam a 

problémaköröket. Először is az értékvesztés, céltartalék fogalma és elhatárolása nem 

egyezik meg a kétféle szabályozás (számviteli és prudenciális) mentén. Van olyan 

szabályozási pont, amelyik a számvitel logikájával szembemegy, mivel a nem várt 

veszteségre értékvesztés számvitelileg nem számolható el. Szintén problémaként 

fogalmazta meg, hogy a számviteli szabályozások szerint követelések után értékvesztés 

elszámolható, de utána céltartalék nem képezhető, akár egyedi, akár csoporton alapuló a 

követelés. A másik kör a 90 napos késedelem, hiszen a szabályozás sok tekintetben 

köthető a 90 napos határhoz, azonban a 90 napon belüli késedelemtől teljes egészében 

nem lehet eltekinteni. A harmadik nagy tárgykör a számvitelhez kapcsolódásban az 

értékelési szabályok. A számviteli szabályok alapvetően az egyedi értékelést alkalmazzák 

és veszik alapul. Ehhez képest a CRD alkalmanként portfolió alapon értékel, pozíció 

alapon veszi számba (igaz nettó módon) például a derivatívákat. Mégis a leginkább 

nehezen értelmezhető számviteli szemléletben az a statisztikai módszerrel, historikus 

adatokkal és gazdasági körülményekkel történő számbavétel.  

EBF (2007.), azaz az európai bankok szövetsége rendszeres elemzéseiben is 

állandó összehasonlításokkal él a számviteli szabályozásbeli eltérések, 

összeférhetetlenségek és adatszolgáltatási inkoherenciák terén.  
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Összegezve megállapítom tehát, hogy a nyilvántartási rend, az értékelési rend és a 

lekövetés a számviteli konszolidáció és a prudenciális szabályok mentén történő 

konszolidáció szempontjából nem egyezik meg, így a csoport szintű megfelelés 

kivitelezése – amely az egységes szabályozás alapérve – sérül.55  

 

Gazdaságpolitikai és költségvetési vetületet is beillesztve vizsgálataimba ki kell 

térnem a közszektorbeli intézmény56 fogalmának vizsgálatára is. Az uniós 

tőkekövetelményi szabályozás alapján a közszektorbeli intézmény definíciója a 

következő: a központi kormányzatnak, regionális kormányoknak vagy helyi 

hatóságoknak felelős nem kereskedelmi közigazgatási szervek, vagy az illetékes 

hatóságok szerint a regionális és helyi hatóságokkal megegyező felelősséget gyakorló 

hatóságok, vagy nem kereskedelmi jellegű, a központi kormányzat tulajdonában álló 

vállalkozások, amelyekre külön garanciális szabályok vonatkoznak, és ide tartozhatnak 

még olyan jogilag szabályozott autonóm testületek, amelyek állami ellenőrzés alatt 

állnak. 

A közszektorbeli intézmény meghatározása kardinális jelentőségű. A 

közszektorbeli intézmény súlyozása igen kedvező lehet.57 Súlyozása a hitelintézetekkel 

és befektetési vállalkozások súlyozásával vagy a központi kormányzat súlyozásával 

egyezhet meg. Mivel igen kedvező a súlyozás és emiatt az ezen intézményekkel 

szembeni kitettségeket és az ezen intézmények által nyújtott garanciát és kezességet ezen 

kedvezményes súly alapján lehet meghatározni, így feltétlenül fontos és motivált 

folyamat lenne, hogy a definíció során a lehető legtágabb értelmezést adjuk a 

kategóriának. Azonban egy ilyen folyamat adott esetben a nemzetgazdasági érdekekkel 

ellentétes, hiszen a nemzeti statisztikákban való számbavétel során egyes intézmények 

vagy egyes tételek esetében a számbavétel nem valósul meg, azonban ha a közszektorbeli 

intézmény definíciójába beleférnek az intézmények és ügyleteik, akkor az az Európai 

Bizottság részéről vizsgálódást hozhat maga után. Ezek a dilemmák, valamint az egyes 

tagállami egyedi intézményi és konstrukciós megoldások mentén szükséges a megfelelő 

meghatározást megalkotni. Ez indokolja a felelős, külön garanciális szabályok alá tartozó 

                                                 
55 Ezek a gondolatok, érvek és tények a 2. tézis kapcsán is felmerülnek és a 2. tézis igazolását is mutatják. 
56 Közszektorbeli intézmény: az Áht. szerinti költségvetési szerv; központi kormány vagy Áht. szerinti 
költségvetési szerv többségi tulajdonában álló közhasznú társaság vagy nonprofit társaság, ha tartozásaiért 
a központi kormány jogszabály vagy szerződés erejénél fogva kezességet vagy garanciát vállal; a 
köztestület és minden olyan szervezet, amelyet az Európai Unió bármely tagállamának jogrendje 
közszektorbeli intézménynek tekint. [Hpt. definíció] 
57 CRD VI. melléklet 13-17. pontok 
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és autonóm testületek fordulatok alkalmazását. Ezek konszenzus keretében kerültek így 

definiálásra, lehetőséget adva a tág és egyedi tartalommal megtölthető transzpozícióra és 

implementációra. Eredményként teljes mértékben eltérő intézmények kerülnek kedvező 

súlyozás alá az adott tagállam gazdasági érdeke, gazdaságtörténete és gazdaságpolitikája 

mentén. 

 

Szintén gazdaságpolitikai vonatkozásból kiindulva nem lehet elmenni hasonló 

módon az elismert pénzügyi vállalkozás58, mint fordulat, és mint kedvezményes 

szabályozással rendelkező intézménykategória mellett sem. Az uniós szabályozás 

alapján59: a VI. mellékletben a 23–39. pont egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az 

intézményekkel szembeni kockázatoknak megfelelően súlyozzák azon pénzügyi 

intézményekkel szembeni kitettségeket, amelyeket a hitelintézetek engedélyezéséért és 

felügyeletéért felelős hatóságok engedélyeznek és felügyelnek, és amelyekre a 

hitelintézetekkel megegyező felügyeleti előírások vonatkoznak. 

Az elismert pénzügyi vállalkozás kategória az Európai Unió több tagállamában 

lévő azon gyakorlat támogatására és fenntartására szolgál, amely a kedvezményes 

lakossági, mikro- és kisvállalati hitelezés, export-import finanszírozás elősegítését és 

támogatását szolgálja. Jellemzően a lebonyolításban közvetítőként vesznek részt, az 

állam megjelenítői vagy fedezetnyújtó intézmények. Bármelyiket vesszük, egy 

hitelintézet szempontjából nagyon fontos, hogy egy ilyen intézménnyel szembeni 

kitettsége, amely egyébként a hazai gazdaságpolitika keretein belül ösztönzött, milyen 

mértékű.  

Magyarországon az azóta névváltozáson átesett Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa-

Hitelgarancia Zrt.) és az AVHGA (Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány) 

szempontjából nem mindegy, hogy a meghatározás alapján milyen kockázati súly 

alkalmazható a velük szemben fennálló kitettségekre, mint fedezetekre. Ez a két 

intézmény kifejezetten a (mikro-,) kis- és középvállalkozások finanszírozását 

elősegítendő jött létre, mégpedig az állami kezességvállalás közvetítésére. Magyarország 

vállalkozási struktúrája egyértelműen ezen vállalkozási méreteken alapul, így ezen 
                                                 
58 87/A. § Ha a pénzügyi vállalkozás alkalmazza a hitelintézetekre vonatkozó szavatoló tőkére és 
tőkemegfelelésre [76-76/K. §], kockázatok és befektetések korlátozására [77-85. §], az eszközök 
minősítésére [86-87. §], irányítási rendszerre és kockázatkezelésre [13/D. §], irányításra és ellenőrzésre 
[44-48. §, 62-69. §], valamint a nyilvánosságra hozatal követelményére [137/A. §] vonatkozó 
rendelkezéseket, és saját tőkéje legalább kétmilliárd forint, akkor a pénzügyi vállalkozás e törvény, 
valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály tekintetében - a Felügyelet határozata 
szerint - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak felel meg. [Hpt. szabályozás] 
59 CRD VI. melléklet 24. pont 
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intézmények tevékenysége a fejlődés és adott esetben a finanszírozhatóság alapja. A két 

intézmény a jogszabályi elvárásoknak megfelel, így gazdaságpolitikai funkcióját is 

betölti, valamint a hitelintézetek számára is kedvező ezen ügyletek fenntartása és újakkal 

történő bővítése. 

Mivel tehát a gazdaságpolitika egyik fontos eleméhez kötődik minden 

tagállamban, így ez az irányelvi definíció is úgy került megállapításra, hogy 

többféleképpen értelmezhető, bővíthető és szűkíthető legyen. Ennek megfelelően a 

definíció és az alkalmazás köre mentén az irányelv célja, azaz az egységesség az irányelv 

alkalmazása tekintetében megint csak nem valósul meg. 

 

Kapcsolódva az előbbi példához, még egy fontos és kardinális eltérési pontot 

érdemes említeni, hogy látható legyen a háttér és az értelmezési közeg. Ez a terület pedig 

a kis- és középvállalkozások60 finanszírozása. Tipikusan megint egy olyan elemről van 

szó, ahol az egységesség nem tud kiteljesedni. Mindegyik gazdaság más és más 

méretekkel, arányokkal rendelkezik, és ezáltal a vállalkozásaik is ehhez igazodva veszik 

fel tipikus nagyságukat, méretüket. Létezik egy ajánlás az Európai Unióban, amely 

igyekszik egy (tagállamok vonatkozásában) közepes nagyságrend mentén kategorizálni, 

de a tagállami egyedi gazdaságpolitika mentén lehetnek ettől természetesen több esetben 

is eltérő megközelítések és megfogalmazások. 

A kis- és középvállalkozások (KKV) meghatározása a kockázati súlyozás 

szempontjából kiemelten fontos kategória. Mivel a gazdaság szerkezetéből fakadóan a 

legtöbb tagállamban kiemelten kezelik őket, ahogyan egyébként az Unió szintjén is 

kiemelt fontosságúnak voltak tekintve a szabályozás előkészítése során.61 A tagállamok 

célja, hogy a kkv-k működése, stabilitása és fejlődése biztosított legyen, és ehhez a 

visszafizetendő forrásokat is igénybe tudják venni. Miután a mikro- és kisvállalkozások 

több tagállamban a hitelek fedezeteként a tulajdonos lakóingatlanát terhelik meg a 

jelzálogjoggal, így a hitelezésnél és az ügyleti korlátoknál ezen jellemzőkre is 

figyelemmel kell lenni a retail (hivatalos szóhasználat szerint: lakossági ügyletek) 

esetében. Azonban az eltérő értékhatárok eltérő besorolásokat jelenthetnek és a limitek 

meghatározásakor is eltérések jelennek meg. Mivel gazdaságpolitikai szempontból 

                                                 
60 Mikro-, kis- és középvállalkozás: minden olyan vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 

legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. [Hpt. definíció] 
61 “A konzultációk során az európai szintű szabályozók kiálltak amellett, hogy az új szabályozás nem 
vonhatja magával a kkv-k finanszírozásának a drágulását. (Szőke, 2004.) 
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legtöbbször a minél magasabb érték mellett is kedvezőbb megítélés alá történő besorolás 

a meghatározó, így ez a hitelintézeti kockázati súlyozás logikájával és szempontjaival 

ellentétes. 

 

Az elemzést ugyanakkor a globális (nemzetközi és uniós, azaz több ország 

viszonylatában kezelve) megközelítés után intézményi szinten is elvégeztem. Az 

eddigiekben rávilágítottam arra, hogy az egységességnek sok szempontból csak a látszata 

áll fenn. Az egyedi eltérések és piaci eltérések szükségessé teszik a szabályozási 

pontokban való eltérési lehetőséget. Ennek legfőbb eszköze a diszkréciók lehetősége62. A 

diszkréciók, diszkrecionális szabályozás lényege63, hogy döntési kompetenciát ad az 

irányelv  

1. a tagállamnak, azaz a tagállam az irányelv transzpozíciója során dönt egyes 

kérdések alkalmazásáról, nem alkalmazásáról vagy keretek között történő 

alkalmazásáról, illetőleg 

2. a felügyeleti hatóságnak, hogy bizonyos feltételek mellett egyedi döntéssel az 

egyedi intézmény esetében adjon engedélyt egy szabály alkalmazására vagy az 

alkalmazás alól történő mentesítésre. 

 

Az eltérő gazdasági, működési és általános környezet miatt a kockázatok tartalma 

is jelentősen eltérő lehet. Ezeket is inkább tagállami, ország szinten kellene vizsgálni és 

kezelni. Az eltérés és egységesség tekintetében olyan elhatárolást célszerű tenni, hogy 

mely elemnek milyen a jelentősége, hozadéka és kapcsolata más vonatkozásokkal. Ennek 

megfelelően egy gazdasági, vagy szektorális eltérés miatti egységességi „hiány” jobban 

alátámasztható és indokolt, mint az összevont alapú felügyelet, a verseny és az 

összehasonlíthatóság igénye és ereje. Tehát elsőbbséget kellene élveznie annak, hogy a 

tagállamok gazdaságai és gazdaságpolitikái eltérőek és az adott hitelintézetek ebben az 

akárcsak kismértékben is eltérő környezetben működnek. A társadalmi összérték 

nagyobb hangsúlyt kap az összgazdaság megközelítésében, mint az egyedi, egyéni érdek. 

Ezen gondolatok alátámasztására nemcsak a hazai piacszerkezet és tevékenységi 

szerkezet áttekintését használom, hanem azt is, hogy milyen lobbi-tevékenység folyt és 

volt sikeres az Európai Unióban a CRD tárgyalása során. Ezzel már lényegében át is 

                                                 
62 Lind (2005.) is lehetőséget és egyben a különbözőség alapját látja a szabályozásban lévő diszkréciók 
számossága mögött. 
63 Seregdi (2004.) 
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lépünk a tézis másik vetületéhez, mégpedig ahhoz, hogy a „kis” hitelintézeteket 

figyelembe kell venni, és megfelelően kell kezelni. Az erre vonatkozó megoldási 

javaslatok – mint említettem már korábban is – nagyon eltérőek voltak (egyéni érdekek, 

egyedi intézményi jellegek, bevett tagállami szerkezet és gyakorlat stb.), így kisebb 

engedmények mellett az érdemi kivétel kifejezetten csak a szerzett jogok mentén volt 

sikeres (pl: Rabobank, hazai takarékbankon keresztüli kötelező tartalék). A probléma 

tehát mindenki által elismert, azonban az érdemi megoldást és főként az egységesen 

alkalmazható megoldást – következően a tézis lényegéből is – nem sikerült konszenzus 

keretében megtalálni. Eltérőek az országok gazdaságukban, gazdaságkultúrájukban, 

fejlettségi szintjükben is vannak kisebb szintbeli eltérések, különbözőek az 

intézményméretek, egyes kiemelt szervezetek gazdaságpolitikai funkciói és ez 

alapvetően és eredendően gátja egy teljes, részleteiben és erőteljes mélységében 

szabályozott tőkekövetelményi szabályozásnak. 

 

Bemutattam, hogy a szakirodalom a tézisemhez kapcsolódó témakör 

részszegmenseit vizsgálja, hiszen megjelenik a fejlett módszertan költséges mivolta, az 

ügyfelek vizsgálatánál eltérő információs kör használata általi finanszírozott ügyfél 

behatárolodóttság, a módszertan igazi választhatóságának hiánya, a konszolidációs elvek 

egyoldalúsága, valamint az uniós tagállamok nemzeti érdekeinek és 

érdekérvényesítésének erőssége a szabályozás terén.  

Vizsgálataim tekintetében a gazdaságpolitikai, számviteli szabályozási és egyéb 

kiemelt vonatkozások egyértelműen igazolják az elemzésemet és a gondolatmenetemet, 

hogy a hitelezési kockázat tőkekövetelményi szabályozásának egységesítése nem lehet 

teljes körű és kizárólag hiányosságokkal és eltérésekkel valósítható meg, ami az 

egységesség ellentéte. Kijelenthető tehát, hogy a szabályozás ilyen mélységben történő 

megvalósítása elhibázott, amely hatásában is torzulást okoz. Az összehasonlíthatóság 

teljeskörűsége által a verseny fokozódása, a csoport szintű megfelelés és felügyelés 

egyszerűbbé és egységesebb tétele az eltérések mentén nem valósul meg. Az eltérést 

megállapítottam gazdasági (gazdaságpolitikai, intézményszerkezeti) szinten egyaránt.  

Megállapítottam, hogy a hitelezési kockázat tőkekövetelményének részletes és 

mind nemzetközileg, mind intézményileg egységes szabályozása koncepciójában 

elhibázott és torz eredményt és képet mutat. Nem a módszertan részleteit kritizálom vagy 

tárok fel hiányosságokat, hibákat a modellekben, hanem arra mutatok rá, hogy a világ 

minden hitelintézetére egy egységes tőkekövetelményi szabályozás ilyen részletezettség 
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mentén nem alkalmazható, elhibázott és ezáltal nem töltheti be a szerepét, nem tud eleget 

tenni a vele szemben megfogalmazott elvárásoknak. Erre mélyebb vizsgálatok és 

ismeretek hiányában akár az is mondható, hogy ez egy triviális megállapítás, hiszen a 

legtöbb szabályozásról elmondható, hogy rossz, mert az adott megállapítást tevő 

szempontjából kedvezőtlen vagy a legtöbb szabályozás mentén nagy eséllyel említhető 

hiányosság, ellentmondás. Azonban itt nem a szabályozás eszköze a vitatott, hanem a 

hatályának kiterjesztése. Ennek jelentősége abban is áll, hogy a hatály kiterjesztése által 

költségemelkedés jelenik meg szélesebb körben (informatikai fejlesztések, 

infrastruktúrális fejlesztések, oktatás, nyilvántartási átalakítások, új kockázati elem) vagy 

utalhatok az aggregált kockázat emelkedésére is, amely a társadalmi szintű 

költségemelkedés eleme. A hitelintézeti szempontú költségemelkedésnek intézményi 

szinten túl ügyfél és társadalmi vonatkozása is van. Egyrészt az adott intézmény 

ügyfélköre tapasztalja, másrészt össztársadalmi szinten a felügyeleti hatóság bővülő és 

újszerű feladatköre jelentős költségekkel jár, amely költségvetési szervi vonatkozását 

tekintve már széles kihatással jár. 

Nem vitatható el ugyanakkor a szabályozást uniós szinten előkészítők azon 

törekvése64, hogy a szabályozás kiterjeszthető legyen a lehető legkisebb áldozatok 

mentén minden intézményre, azonban ezen áldozatok mértéke nem kicsi, több 

szempontból felesleges és az egységesség és ennek erőltetése önmagát öli meg. 

 

A filozófia és az elvárások az illúziók mentén jelennek meg és a közel sem teljes 

példák, felvetések és tények mind-mind igazolják, hogy a célját nem teljesíti be. További 

kutatások kellenének abba az irányba nemzetközi, uniós és hazai szinten egyaránt arra 

vonatkozóan, hogy mekkora előnye van az ilyen típusú tőkeszabályozásnak, azaz 

mekkora költségmegtakarítás, bevételnövelés vagy hatékonyságfokozás érhető el, illetve 

mekkora a költség, teher és igazodási kényszer hátráltatási aspektusa. Ezek közül a 

legtöbbet pénzösszegben kizárólag becsülni lehet és világviszonylatban nem is feltétlenül 

megállapítható felelős háttérintézmény (IMF, Világbank, BIS stb.) nélkül.  

 

Tézisem bizonyítása során egyértelműen rámutattam arra, hogy az 

összehasonlíthatóság több ponton sérül. Ezt megint nehézkes pénzeszközben kifejezni, 

mint veszteséget vagy opportunity cost-ot (más szabályozási forma kialakítása vagy 

                                                 
64 Szőke (2004/a.) 
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országonkénti egyedi szabályozás a részletekben és valóban csak irányelvekben történő 

egységes szabályozás) vagy elsüllyedt költséget, mivel ezek már vissza nem nyerhetőek, 

az eredeti állapot már vissza nem állítható és a diplomáciai veszteség sem felvállalható.  

Kijelentem, hogy az egységesség illúziójában fenntartható tehát továbbra is, de 

csak illúzió marad. A szabályozás inadekvát jellege a kiterjesztett hatályú alkalmazás 

keretében egyértelműen bizonyított. Az életszerűség az egységesség ilyen mélysége ellen 

mutat. Kérdés, hogy lesz-e szereplő, aki a probléma megoldását nemzetközi szinten 

kezdeményezi vagy lesz-e olyan esemény európai vagy nemzetközi szinten, amely 

kikényszeríti a tény felismerését, elismerését, vizsgálatát és megoldási út keresését. 

 

Egyedi intézményi vonatkozású megoldás tekintetében az általam most gyakorlati 

szinten indukált megoldási javaslatokat is a hazai, magyar piac, hazai hitelintézeteit 

vizsgálva és értelmezve jelenítem meg úgy, hogy figyelembe veszem, hogy a szabályozás 

általános és részlet vonatkozásaiban alkalmazandó a szervezetekre és ebben eltérés nem 

is jelezhető előre. Megoldási felvetéseim: 

1. Csoportokba rendeződve kellene adatsoraikat kezelni és rendszerezni, viszont 

ezt az aspektust a CRD vonatkozásában még nem lehet teljes körűen megtenni, azaz 

változtatási javaslatként kellene megjeleníteni, felderítve azt, hogy hány tagállam tudná 

ezen elv mentén veszteségek és hátrányok nélkül érvényesíteni az előrejutást. 

2. Csoportokba rendeződve informatikai rendszereket és módszertant lehetne 

fejleszteni (részlegesen az I. pillér vonatkozásában, de még hangsúlyosabban a II. pillér 

vonatkozásában, kapcsolódva ezáltal a 3. tézishez is). 

3. Az 1. és 2. pontban jelzett csoportok semmi esetre sem formális és egész 

országra kiterjedő integrációk, hanem a kistérségek, legfeljebb a régiók méreteihez 

hasonló földrajzi területeket átölelő egységek, amelyek azonban nem formális 

megosztottsághoz kötöttek, hanem egyedi érdekek mentén alakulnak ki. Alapvető 

jellemzőjének kellene lennie a formalizálatlanságnak, a demokratikus jellegnek és az 

alulról indukáltságnak, azaz folyamatosan és a végletekig a tényleges hitelintézeti 

érdekek, elvárások és kívánalmak szerint kellene működnie az informális 

együttműködésnek. 

4. Az 1. és 2. pontban jelzett csoportosulás alapja az azonos területi, földrajzi és 

kisgazdasági jellemzők köre. Magyarország gazdasága ipar, mezőgazdaság és egyéb 

tényezők mellett megosztott és determinált. Például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

nagyon sok mezőgazdasági finanszírozás az almatermesztésre alapul. Adott esetben egy 
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helyi fagy vagy kártevők elszaporodása több takarékszövetkezetnek azonos időszakos és 

jellegbeli problémát okoz. Másik példa, hogy ásványi anyag kitermelő területek mentén 

lévő és azt finanszírozó takarékszövetkezetek azonos tudás és szakértelem birtokában 

célszerű, hogy legyenek az értékelések és az előrejelzések tekintetében. 

5. Az előző pont utolsó gondolata egy újabb érvet vet fel a csoportszintű és 

területi tagozottságú összefogás mellett. Triviális megállapítás, hogy a szakértelmet 

viszonylag magas áron kell megfizetni. A kishitelintézetek egyenként az igazán 

széleskörű és mélységében megfelelő tudású szakértőket, szakközgazdászokat, 

szakjogászokat, (adott földrajzi és gazdasági térséget külön is jól ismerő) értékbecslőket 

stb. nagy valószínűséggel nem tudják külön-külön megfizetni. Együttesen egy tapasztalt, 

kreatív és előremutató képességekkel rendelkező szakember és szakember-gárda 

megfizethetőbbnek, költséghatékonyabbnak és hasznosabbnak látszik. 

6. A megoldást látszólag nehezíti a banktitok és üzleti titok kérdése. Mivel nem 

egyedi ügyféladatok jelennek meg (kivéve az értékelő szakértőt, aki viszont 

tevékenységéből fakadóan egyébként is titoktartásra kötelezett), így a banktitok kérdése 

nem jelent problémát. Az üzleti titok leginkább a verseny szempontjából fontos. Azonban 

azt be kell látni, hogy jellemzően ezen kishitelintézetek nem valós versenytársai 

egymásnak, mivel kisföldrajzi területi munkamegosztásban dolgoznak. Ugyanakkor, ha 

mérlegelik a „presztízs” veszteséget és a hatékonyságbeli előrelépést, akkor láthatóvá 

válik a pozitív folyamat és érték, így mindenképp jogosan várható a reális (és nem 

szubjektív) döntés. 

7. A Hpt. nyújtotta arányos szabályozás65 lehetőségét minél inkább érdemes 

alkalmazniuk, ahogyan a jelenlegi helyzet is mutatja (8. számú melléklet). Ennek 

gyakorlati kiterjesztése a felügyeleti hatósággal történő egyeztetés mentén tartalmában 

bővíthető lenne, mivel sok esetben a felügyeleti ellenőrzéstől való félelem jegyében nem 

teljes körűen alkalmazott, ahol taxatíve nem mondja ki a szabályozás, hanem utal vagy 

tágabb körben kezeli a kérdést. 

Megoldási felvetéseimben a közös cselekvés választásának tekintetében 

hasonlóságot lehet felfedezni Hakenes – Schnabel (2011.) felvetéseivel, aki a német 

szövetkezeti hitelintézeti szektort említi példaként, ahol a méretgazdaságosságra való 

törekvés jegyében a kockázatkezelés, valamint a közös minősítési rendszerek 

                                                 
65 Hpt. 13/D. §, 76/K. § és 145/A. § 
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kidolgozása és alkalmazása kerül terítékre, azonban így is deklaráltan azonosított a 

szövetkezeti hitelintézeteknek a torzított versenyben való hátrányos szerepe. 
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V. Eltérések következményei és eredményei a kapcsolódó szabályozási 

területek vonatkozásában 

 

2. Tézis: 

A hitelintézetek uniós egységes tőkekövetelményi szabályaihoz kapcsolódó 

hazai szabályozás társadalmi szintről tekintve – esetenként ésszerű okokból – nem 

illeszkedik, ami a szabályozás egészének és a banki működésnek is rontja a 

hatékonyságát. Ezt a jelenséget – a nemzeti szabályozás korlátozott keretei miatt is 

– az uniós szabályozásnak figyelembe kellene vennie.  

 

Ahogyan már korábban is jeleztem számos probléma jelenik meg a 

tőkekövetelményi szabályozás alkalmazása mentén Magyarországon. A vizsgálataimat 

olyan irányba folytatom, amelynek mentén szükséges az az alap-megközelítés, hogy az 

egységesség mentén értelmezve a szabályozást a szabályozás hátterének is azonosnak 

kellene lennie. Az azonos háttérszabályozás teszi lehetővé a teljes alkalmazási 

kiteljesedést, az egységesség alapkövét és az összehasonlíthatóság sértetlenségét. Eddigi 

elemzéseimben igazoltam, hogy a gazdasági környezet és az intézményi-szervezeti 

környezet eltérései és különbözőségei alapján veszteséget szenved, nem tud 

megvalósulni az egységesség, az egységes alkalmazás formájában és tartalmában a 

vizsgált szabályozást tekintve. További vizsgálataimban azokat a kapcsolódó 

szabályozásokat, intézményi környezetet mutatom be és elemzem, amelyek az 

egységesség ellen és egyedi szempontjait tekintve hátrányosan hatnak a 

tőkekövetelményi uniós szabályozás terén, Magyarország tekintetében. 

 

A szabályozás felemássága és hiányosságai sokak véleménye szerint az élet 

velejárói, szükségszerű rossz és talán direkt a „bosszúság okozása céljából” van így. Egy 

terület vonatkozó jogszabályai és szabályozási rendje mentén ez az állítás eleve sem 

fogadható el, de a legfőbb ellenvélemény társadalmi, szabályozási, hatékonysági és 

racionális vetületben az, hogy a társadalmi és egyéni szinten magasabb költséget, 

rosszabb hatékonyságot és ésszerűtlenséget eredményező aktuális gazdasági és 

szabályozási állapotot nem szükséges és nem lehetséges elfogadni sem társadalmi, sem  

szabályozási tekintetben. Shrieves et al. (2010.) felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzeti 

szabályozás értékeiben és kereteiben alapvetően állandó és fundamentális. Ehhez az 



 62 

uniós és nemzeti szintű szabályozási kezdeményezések esetenként a szabályozási 

környezet széleskörű figyelembe vétele nélkül keletkeznek. A fundamentális 

szabályozások jellegükből fakadóan nem csak egy – jelen esetben a tőkekövetelményi – 

szabályozáshoz kötődnek, így átalakítási lehetőségük is szűkös és eleve korlátozott. 

Shrieves et al. (2010.) megjegyzi a pénzügyi szektor szabályozását érintően azt is, hogy 

bár a forrásszerzési (kötvény- és részvény-kibocsátási) döntései az intézményeknek 

viszonylag függetlenek, azonban a figyelmen kívül hagyott nemzeti jellegek és 

szabályozási elemek a tőkekövetelményi szabályozás tekintetében a határon átnyúló 

versenyre (és visszaható jelleggel a forrásszerzésre is) hatással vannak.  

Tézisem igazolása során feltárom az ellentmondásokat (illeszkedési hiányosság), 

rámutatok a fennálló probléma hátterére (illeszkedési hiányosság okai), megállapítom a 

következményeket (hatékonyság csökkenése), valamint a szabályozási szintek 

szerepének és illeszkedésének vizsgálata mentén meghatározom az illeszkedésre 

leginkább alkalmas szintet. 

 

V.1 Háttérszabályozás illeszkedésének hiánya általános megközelítésben 

Ideális és racionális esetben az uniós szabályozás és a nemzeti szabályozás 

illeszkedik egymáshoz és ez a képesség a változó környezetben és változó jogi háttér 

mellett is rövid időn belül kiteljesedik, megvalósul az igazodás. Ennek azonban elméleti 

és gyakorlati gátjai vannak, amelyet a következőkben vizsgálok meg és mutatok rá a 

problémákra, ellentmondásokra, diszharmóniákra. 

Elsőként a vonatkozó tudományos szakirodalmi megállapításokból emelnék ki, 

amely jellegéből fakadóan leginkább a számviteli vonatkozásokra fókuszál. Decamps et 

al. (2004.) és ezen cikk továbbgondolója, VanHoose (2007.) egyaránt felhívja a figyelmet 

a számviteli és a tőkekövetelményi szabályozás összekapcsolásának, valamint az 

összhang megteremtésének fontosságára. Önmagában már az értékelés összhangjának 

meg kellene valósulnia a piaci érték és a könyv szerinti érték viszonylatában. Decamps et 

al. (2004.) addig elmegy, hogy reprezentatív mintaként elemezve banki eseteket 

bemutatja, hogy egy illikvid, de szolvens bank a számviteli és a tőkekövetelményi 

szabályozások illeszkedésének hiánya következtében erőteljesebb felügyeleti eszköz 

alkalmazásával kerül szemben, ami nem javít a helyzetén (és a helyreállítási 

lehetőségein), hanem ront és nehezíti a likviditási elvárás (szabályozási minimum) újbóli 

teljesítését. 
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Az egységesség megalapozójának egyik meghatározó problémaköre az Európai 

Unión és tagállamain belül a közösségi és a közös jog párhuzamos jelenléte. A 

társszabályozások kapcsolódása miatt alapvetően eltérések adódhatnak, amelyet tovább 

erősít, ha a kapcsolódási pontok mentén közvetve vagy közvetlenül közösségi szabály 

jelenik meg. Mindazonáltal a közös politika egyes részterületein is vannak 

szabályozatlan, kisebb mélységben szabályozott vagy diszkrecionális lehetőséggel 

szabályozott kérdések. Így minden esélye megvan egy esetlegesen egységes 

szabályozásnak is arra, hogy a kapcsolódó szabályok mentén az a jogi környezet, ahova 

érkezik és bekapcsolódik, nem teremt egységességet az egyes tagállamok, így 

Magyarország vonatkozásában sem. 

 

Magyarországon – de más tagállamokban is – a banki tőkekövetelményi 

szabályozás vonatkozásában alapvetően meghatározó és az egyik legfontosabb 

kapcsolódási pont a számviteli szabályozás. A számviteli szabályozás részletezettsége és 

mélysége, ahogyan korábban már említettem, az egységesség tekintetében közel sem 

olyan mélységű, mint a banki tőkekövetelményi szabályozás. Ugyanakkor a banki 

tőkekövetelményi szabályozásnak az ügyleti és ügyfélbeli jellegéből és jellemzőiből 

fakadóan magas szintű kapcsolódása és egymásra épülése valósul meg a számvitellel és 

annak szabályozásával.66  

Ahogyan már elmondtam az 1. tézisem kapcsán is, a számvitellel kapcsolatban az 

uniós (és átültetve természetesen a hazai) tőkekövetelményi szabályozásnak 

Magyarországon számos ütközési pontja van. Deklarálandó, hogy a számviteles és a 

prudenciális értékelés eltérő lehet egyes tételek, ügyletek, ügylettípusok esetében – erről 

a korábbiakban már részletesebben írtam elemzéseim során –, azonban ezek számossága 

már viszonylag nagynak mondható és így az egyedi, valamint az összevont alapú 

megfelelés is számos plusz terhet ró a hitelintézetekre. Mivel a probléma jellege és 

vetülete uniós és hazai szinten hasonló jelleget ölt, valamint az 1. tézis kapcsán már 

elemeztem és meghoztam a megfelelő megállapításokat, azonban az 1. tézis kapcsán tett 

megállapításaim a vizsgálataimat kizárólagosan a hazai környezetre szűkítve is teljes 

mértékben fennállnak és helytállóak.  

                                                 
66 Draghi et al. felhívja a figyelmet arra, hogy a számvitel kapcsán fontos szempont, hogy az átláthatóság 
hiányának a magas szintje és a növekvő kockázatvállalás együttesen jelentős mértékű elmozdulást 
eredményez a mérlegen kívüli tételek felé, amely az értékelést és a számbavételt az értékpapírosítási 
ügyleteken keresztül áttételezve az átláthatóságot tovább csökkenti. 
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2009-ben a Turner Report67 keretében Turner (2009.) – a brit felügyeleti hatóság 

elnöke – 5 pontba szedte az aktuális bankszabályozás tekintetében az elmozdulási 

területeket és a fő célokat68. Ebből a 4. számú felvetésében arra tért ki, hogy nagyobb 

figyelmet kell fordítani a banki számvitelre és annak részletkérdéseire. Összefoglaló 

jelentésében rávilágít a prudenciális konszolidáció kihívásaira és ellentmondásaira, 

amelynek egyik eleme a számviteli szabályozásbeli diszharmónia a tagállamok között, 

valamint a számviteli és prudenciális szabályozás összevetésében jelenik meg. 

Megállapítása alapján ezek súlya túl nagy ahhoz, hogy figyelmen kívül legyenek hagyva 

és a következményei közvetlenül (egyedi intézmény) és közvetetten (csoport szinten) is 

megjelennek. 

 

A számviteli szabályozáson túllépve még számos fundamentális szabályozási 

terület kapcsán állapíthatok meg diszharmóniát a tőkekövetelményi szabályozás 

illeszkedésének vizsgálatakor. A hitelintézetek esetében a hitelezési tevékenységük 

velejárója a fedezetek bevonása. A hitelezés egy kockázatos tevékenység, amelyet a 

hitelintézetek jól felfogott érdekükben ellensúlyozni kívánnak, amelynek eszköze a 

fedezetek befogadása és bevonása az ügyletekbe. A fedezetek jellegét, jelentőségét, 

szerepét és értékét az ügylet szempontjából a hitelintézetek a jogszabályi keretek, a 

szakértői vélemények és a belső szabályzatok mentén határozzák meg. Ez a gyakorlat az 

ügyletek szempontjából. A fedezeteknek azonban nemcsak egyedi (ügyleti és 

megtérülési) szinten van jelentősége, hanem a hitelintézetek tőkekövetelményének 

megállapítása során is. A tőkekövetelmény számítása szempontjából azonban a 

gyakorlati alkalmazástól eltérő alkalmazási (figyelembevételi) feltételek jelennek meg.  

A fedezetek bevonási és befogadási napi gyakorlata során az üzleti gyakorlat a 

pozitív előrelépés érdekében módosítható, amit az intézmények a motiváció keretében 

végre is hajtanak. Ehhez képest a tőkekövetelményi szabályok a kockázatcsökkentő 

elemek vonatkozásában egységes feltételrendszert határoznak meg. Ezen feltételek szinte 

egyike sem a hitelintézet egyedi döntési jogköre, kiegészítési lehetősége vagy 

feladatellátásának bővítése terén orvosolható feltétel, hanem az adott ország, jelen 

esetben Magyarország kapcsolódó jogszabályaihoz illesztendő feltételrendszerről van 

szó.  

                                                 
67 A Turner Report megnevezéshez tartozóan több megjelenési formában és fejlesztett változatban jelent 
meg és érhető el a téma feldolgozása és a vizsgálati eredmények. Ezek: Turner (2009.), The Turner Review 
(2009.) The Turner Review Conference (2009.), Turner Review Press Conference (2009.), FSA (2009.) 
68 Részletes, további elemzés Zsolnai (2009.) cikkben olvasható. 
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Ezt a vonulatot vizsgálva egyértelműen megállapíthatom, hogy Magyarország 

vonatkozásában a polgári törvénykönyvi és csődtörvényi szabályozás is számos 

nehézséget és hátrányos alkalmazási lehetőséget, pontosabban korlátot jelent a 

hitelintézetek részére. Szokásos hitelkockázat-csökkentő elemek, azaz a gyakorlatban 

ténylegesen alkalmazottak, a tőkekövetelmény csökkentése szempontjából nem vehetőek 

figyelembe, mivel nem tesznek eleget háttérszabályozásukban az uniós tőkekövetelményi 

szabályozásban rögzített elvárásoknak, feltételeknek vagy feltételrendszereknek. 

Erőteljes háttér-szabályozási hiányosság, illetőleg ellentmondás állapítható meg.  

Alapvető működési és profitérdekeltség miatt az egyes fedezeteket alaposan 

megvizsgálják a hitelintézetek, és utána vonják csak be az ügyletbe. Ennek megfelelően a 

fedezet minőségi, elfogadott a gyakorlatban és az érvényesíthetősége sem kérdőjeleződik 

meg. Ez utóbbi előfordulhat, hogy nem jogszabályok által garantált, hanem esetleg 

valamely pótlólagos igazolás, biztosíték vagy megerősítés által, vagy önmagában az által, 

hogy az ügyfél hosszabb ideje ügyfele már az adott hitelintézetnek, így olyan ismeretek 

állnak rendelkezésre, amelyek megerősítésül szolgálnak. 

 

A fedezetek kettős jellegű figyelembevétele (tőkekövetelményi és biztosítéki) elvi 

eltéréseket (szabályozási tételes jelleg és tapasztalati valószínűségelemzés) jelenít meg. 

Társadalmi szinten a szabályozás illeszkedése a teljes körű alkalmazást, a minden elem 

kihasználásának lehetőségét tudja biztosítani, ami a szabályozás hatékonyságának 

fokmérője és alapeleme. A szabályozási hiányosságok, illeszkedési problémák negatív 

externális hatása a hatékonyság csökkenése (költségek emelkedése), amelynek áthárítása 

által az ügyfél is a hatás érintettjévé válik. Ez a tovagyűrűző banki hatékonysági szintbeli 

alacsonyabb érték visszacsatolódik társadalmi szintre, így nemcsak elvi és 

koncepcionális hatékonyság-romlás áll fenn, hanem költségszinten megjelenő formában 

is társadalmi és banki működési szinten egyaránt. 

 

V.2 Jogszabályi illeszkedés hiányának okai, gyakorlati elemei 

Konkrét hazai szabályozási részterületekre rátérve említhető, hogy az óvadék69, 

amely az értékpapírok vonatkozásában közvetlenül nem érvényesíthető biztosítéki forma. 

Ez természetszerűleg jelentős hátrányt okoz a hazai hitelintézeteknek, hiszen a 

                                                 
69 Szőke  (2004/b.) 
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gyakorlatban alkalmazott, de árazásban csökkentést nem jelentő, ezáltal negatív 

megkülönböztetést eredményező biztosítéki forma.  

Egyre jobban terjedő, valamint meghatározó jelentőségű és nagyságrendű 

hitelezési kockázat csökkentő elem lehetne a hitelderivatíva is. Azonban ennek 

érvényesítéséhez is a hazai engedményezési és tartozásátvállalási szabályozást meg 

kellene újítani, mivel ezen eszközök és ügyletek taxatíve nem jelennek meg a hatályos 

szabályozásban. Ebből is fakadóan, jelenleg engedményezésnél a bírói gyakorlat 

csődeljárás esetén nem ismeri el a hitelderivatívát. Másik hátráltató vonatkozása ennek a 

fedezeti ügyletrésznek pedig adatvédelmi okokból az, hogy az adatok ilyen esetben nem 

adhatóak át, szintén a szabályozás hiányossága és a megengedő szabályozás alá be nem 

emelt, ismeretlenként kezelt ügyleti jellegéből fakadóan.70   

 

Igen nagy probléma ma Magyarországon a kellő számú és megfelelő hátterű 

közhiteles nyilvántartások hiánya. Alapvetően a nagyon sok hitelintézetet (ezen belül 

arányaiban a takarékszövetkezeteket még kiemelkedőbben) érintő vetülete ennek, hogy a 

követelések nyilvántartása hiányzik. Jelenlegi háttérszabályozás szerint nem lehetséges a 

követelések hitelezési kockázat csökkentő elemként történő figyelembe vétele a hazai 

jogszabályi környezetben a tőkekövetelmény meghatározása (csökkentése) során, mivel 

nincs olyan hivatalos nyilvántartás, ami biztosítani tudná, hogy egy követelés legfeljebb 

egy ízben kerüljön engedményezésre.  

Előrelépésként említendő ugyanakkor az, hogy zálogjog már jegyezhető a 

követelésekre, de a regiszteri háttér még várat magára. Ugyanis ahhoz, hogy elismerhető 

fedezetként jelenjen meg, ahhoz a földhivatali ingatlanon alapított jelzálogjog-

nyilvántartáshoz hasonló nyilvántartási formát, regisztert kellene működtetni az 

érvényesíthetőséghez.71 72 

Egyidejűleg a földhivatal említésekor nem mehetünk el amellett, hogy ne 

hangozzon el a földhivatali anomáliák miatti fedezeti hátrány. Hazánkban az adásvételi 

szerződés kapcsán a földhivatali eljárás kezdetekor az iratok a széljegy fogalmával 

                                                 
70 Póra – Széplaki (2006.) 
71 Az ingóságokon alapított jelzálogjog kérdése is nyitott és hazai szinten nem kezelt. Vannak egyes 
ingóságok, amelyek lajstromozottak (légi, vízi járművek), azonban jellemzően nem ezek a tipikus ügyletek 
mögöttes elemei. Az egyéb ingó dolgokon történő zálogjog alapítása közjegyzői zálogszerződés alapján 
történik, amelyet nyilvántartanak ugyan a közjegyzők, azonban maga az ingó dolog nem megjelölt, így a 
nyilvántartás a szerepét nem tölti be. (kivonat egy bankszövetségi összeállításból) 
72 Póra-Széplaki (2006.) szintén felveti a lajstromozott ingósági nyilvántartás ugyanilyen vagy minél 
inkább az egyediséghez, jelöltséghez és többszörös figyelembe vételt teljes mértékben kizáró megoldáshoz 
való közelítést. 
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találkoznak először. Ez a hivatalos definíció73 szerint a földhivatali beadvány 

iktatószáma, azaz nem jelenti a tényleges bejegyzés megtörténtét, így a jelzálogjog nem 

léphet érvénybe azonnal. A jelzálogjog bejegyzésének teljessége megfelel az uniós 

tőkekövetelményi szabályozás esetében az ingatlan-fedezetek esetében elvárt 

feltételeknek, azonban a széljegy nem. A bejegyzési eljárás lezárása több hetet, 

leggyakrabban több hónapot vesz igénybe74, kivéve, ha az ügyfél 10.000 Ft-os sürgősségi 

eljárás keretében jegyezteti be a jelzálogjogot, viszont a költségek jelentős mértéke miatt 

a hitelintézetek részéről ez nem elvárás, viszont az átmeneti időben az elsüllyedt 

költségek – fedezet figyelembe nem vehetősége miatti magasabb tőkekövetelményi szint 

– a hitelintézetet érintik. 

Ugyanakkor a jelzáloghitelek mennyisége igen magas. A lakossági hitelezés terén 

az ingatlanfedezettel ellátott lakóingatlanok finanszírozása az ügyletérték 35 %-a, ami 

mind a 100%-os alap kockázati súlyhoz, mind a lakossági ügyletekhez tartozó – a 

korábbi szabályozáshoz képest ugyan csökkenő, de még mindig – 75 %-os kockázati 

súlyhoz viszonyítva is nagyon kedvezőnek mondható. Így a hitelintézet szempontjából 

nem mindegy, hogy az árazása során, akárcsak időlegesen is, de mekkora súllyal jeleníti 

meg kockázatainak megszámlálásakor az ügyletet. Különösen igaz lehet ez az egyébként 

is magas kamat-kötelezettséggel járó ingatlannal fedezett személyi kölcsönök esetében, 

amelyek időtartamukban rövidebb futamidejűek a lakásvásárlási hitelezéshez képest. 

 

Két háttérszabályozás együttesen is nehezítheti a tőkekövetelményi szabályozás 

alkalmazását, amelynek tipikus formája a mérlegen belüli nettósítás. Ennek egyrészt 

számviteli alkalmazási hiányosságai, mondhatni alkalmazásának lehetetlensége áll fenn, 

ugyanakkor a polgári törvénykönyv sem támogatja teljes körűen a beszámítás 

viszonylatában (többek között ezért nem épült be a számviteli szabályozásba sem), így 

ezen hitelezési kockázatcsökkentő elem alkalmazhatósága és elismerhetősége nem 

valósul meg. Összegezve tehát megállapítható, hogy a Ptk.75 szerinti beszámítás 

fogalmában és tartalmában nem tud eleget tenni az újszerű finanszírozási formák és 

                                                 
73 A földhivatali beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és 
ennek megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegy röviden utal a beadvány tartalmára, és egyúttal 
tanúsítja az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását. A kérelem elutasítása, illetve a változás bejegyzése 
esetén a széljegy törlésre kerül. (Földhivatal információs portálja, 2011.) 
74 Optimizmusra ad okot, hogy egy externális hatás, azaz az illetékbevétel minél korábbi beérkezésének 
érdekében, így az állami bevételek beérkezésének felgyorsítása érdekében változás kikényszerítése várható 
a kormány részéről a földhivatal gyorsabb ügyintézése érdekében az aktuális hírek alapján. 
75 1959. évi IV. törvény 
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ügyletek elismertként való megjelenítésnek76. Így egyébként szakterületileg elfogadott, 

bevett és probléma nélkül „működő” ügyletek a tőkekövetelményi szabályozás keretében 

nem tekinthetőek elismertnek a háttérjogszabály hiányossága (részbeni korszerűtlensége) 

miatt.  

 

Megállapítom tehát, hogy hiába egy egységes tőkekövetelményi szabályozás, ha a 

kapcsolódó jogszabályokban és jogalkalmazási háttérben illeszkedési és alkalmazkodási 

problémák merülnek fel. Ezáltal a verseny fokozásának célja (tőkekövetelményi 

szabályozás átalakítása) a magyar intézmények esetében versenyhátránnyá alakul és a 

tényleges tőkekövetelményük magasabb szintet ölt versenytársaikénál, ami 

automatikusan visszahat tevékenységükre, költségeikre és árazási politikájukra. 

A teljes, háttérszabályozás tekintetében is megjelenő egységesség kialakítása több 

szinten kezelhető. Nemzetközi szinten elsődlegesen intézményi háttér nincs, de szándék 

és motiváció sem fedezhető fel márcsak a koordináció hiánya miatt is. Uniós szinten 

ilyen irányú szabályozási egységesítési jellegek egyes területeken már rendelkezésre 

állnak, azonban a korábban már említett közösségi77 és közös jog megléte az elsődleges 

gátja ennek. Az uniós tagállamok egyéni érdekei és a szerződéses megállapodások 

keretei nem az egységesség irányába hatnak minden tekintetben, amely az előbbi 

felvetést csak tovább mélyíti.  

 

V.3 Szabályozási szintek érintettsége, határok és kompetenciák 

Az előbb említettek mentén érdemes megvizsgálnom a szabályozási szintek 

határainak és a kompetenciák területének és a kompatibilitás megteremtésének feltételeit, 

korlátait és találkozási határait. 

A nemzetközi szabályozások alapvető jellemzője a keretjelleg, iránymutató 

szellem és jellemzően ajánlási forma. Ha egyezményi formáról beszélünk, akkor is 

ajánlási vagy iránymutatási tartalom jelenik meg mögötte. Ennek megfelelően a 

kiterjedésük mind szabályozási terjedelem (értsd részletezettség), mind kötelező jelleg 

szempontjából nem széleskörű, hanem összefoglalóbb jellegű és nem kötelező erejű. A 

                                                 
76 A polgári történykönyv szerint Magyarországon a lejárt és azonos fő jellemzőkkel bíró ügyletek 
egymással szembeni elszámolását lehet a beszámítás fogalmába beleérteni.  
77 A közösségi jog másodlagos jogforrása az európai intézmények (Európai Bizottság, Európai Parlament, 
Európai Tanács) által megalkotott és elfogadott jogszabályok. Azokat a tárgyköröket, amelyekben az 
európai intézményeknek jogalkotási joga van elsődlegesen a Római Szerződés rögzíti. 
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nemzetközi szabályozások területenként más és más nemzetközi szervezethez, 

intézményhez, testülethez köthetőek. Ennek megfelelően a részszabályozási területek 

kompatibilitása nehezen képzelhető el. Ennek a fokozása még abban is megtestesül, hogy 

több részterület egyszerre van legtöbbször felülvizsgálat alatt vagy teljesen 

újraszabályozás alatt. Mivel ezeknek a testületeknek nincs felettes szerve és a 

szabályozási területek alá-fölérendeltsége sem határozható meg, így az illeszkedés 

egyébként is józan belátásra, időben való kommunikációra van bízva, ami az egyébként 

is legtöbbször nehezen kialakítható konszenzusok mentén háttérbe szorul, szorulhat. 

Az uniós szabályozás, ha nem közvetlenül hatályosuló forma, akkor is, legalább 

az átültetési kötelezettség szempontjából kötelező jellegű. Részletezettsége és mélysége a 

nemzetközihez viszonyítva lényegesen nagyobb. Az uniós szabályozási keretek között 

már egyeztetési kötelezettség miatt is a részterületek illeszkedése, kompatibilitása 

nagyobb eséllyel és nagyobb vetületben valósulhat meg. Azért nem egyértelmű a 

teljesség, mivel a szabályozási mélységek eltérőek lehetnek, egyes területek nem 

tartoznak a közösségi szabályozás hatókörébe, valamint közvetlen illeszkedési probléma 

esetén nehéz megállapítani a szabályozási területek közötti illeszkedési kényszert és a 

változtatási indíttatást.  

A hazai szabályozás kialakítása és annak részekhez való illeszkedése megint sok 

szempontú. Az uniós irányelvek átültetése, a rendeletek jogrendbe történő 

illeszkedésének megteremtése uniós tagságból fakadó kötelezettség, amelyet a 

külgazdasági, verseny és összehasonlíthatósági szempontok erősítenek meg. A hazai 

gazdaságpolitikai szempontok, intézményrendszer adottságai, igazságszolgáltatási 

gyakorlat, egyéb területek szabályozásának alapkoncepciója, feladatai és 

szempontrendszere mind eltéréseket és illeszkedési diszharmóniát indukálhatnak, és 

eltérő irányokat vehetnek fel. Ugyanakkor alapvetően igaz az a szabályozási elv, hogy 

egyes részterületek szabályozási területeinek illeszkedése nem feltétlen teljes. Ennek a 

hatékonyságbeli hátrányait és költségeit meg kell becsülni, és csak indokolt esetben lehet 

fenntartani a diszharmóniát – törekedve annak minimálisra történő csökkentésére – a 

jogszabály-alkotási felelősség keretében. Vizsgálataim során egyes esetekben azt 

állapítottam meg, hogy nem feltétlen részterületek eltérő céljai jelennek meg, hanem 

felmerül a változtatás következményeinek az ellensúlya, amelyeket a későbbiekben 

részletesen értékelek. 
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Az illeszkedés kialakításának vetületeit is a három jogalkotási globalitási szint 

mentén érdemes végiggondolni. A nemzetközi szabályozások, ajánlások a lehető legtöbb 

ország szempontját igyekeznek megjeleníteni a szabályozásban úgy, hogy ez az 

alapkoncepcióra, a szabályozott terület szabályozási elveire ne legyen negatív hatássál, 

korlátozással, túlzott iránymódosítással. Az ajánlások előnye a nem kötelező volta és 

jellemzően nem túlzott részletezettségűek, csak keretjellegűek. Ez az irány és gyakorlat 

megfelelő, az ettől való eltérés a disszertációm témáját adó problémák és ellentmondások 

keletkeztetését jelenti.  

Az uniós szabályozás terén a diszharmónia keletkezése és feloldása már többrétű 

lehet. Egyrészt az ilyen mélységű, részletezettségű szabályozás kerülése a problémát a 

kiinduló pontjában rendezi, mivel nem keletkezik. A túlzottan részletes szabályozás 

esetén viszont minél több pont esetében a választási lehetőség fenntartása a meghatározó, 

azaz a szűkített jogalkalmazási tér helyett a lehető legtöbb és leginkább kritikus és 

érintett pontokban kettő, három vagy akár több választási lehetőség az indokolt. Ez a 

jogalkotók munkáját nehezíti, azonban a jogalkotás a célját hamarabb érheti el és 

teljesítheti be, valamint a sokat emlegetett racionalitás, harmónia, költséghatékonyság is 

megvalósulhat. Az illeszkedési lehetőség tehát megállapítom, hogy akkor lehetséges, ha a 

tagállami eltéréseket figyelembe veszi az uniós szabályozás, amelynek lehetséges 

eszközeit az előbbiekben megjelenítettem. A megjelenített eszközök mind-mind az 

egységesség ellenébe hatnak, azonban a rendszer átláthatóbb, kezelhetőbb, reálisabb és 

racionálisabb lehet, nincsenek rejtett problémák, látszatmegoldások, irracionalitás és 

költség-haszon aránybeli romlások. 

A hazai szabályozás terjedelmének egyértelműen a legszélesebbnek kell lennie. 

Meg kell felelnie az uniós elvárásoknak, szolgálnia kell a szabályozási elveket és 

politikát, eleget kell tennie a társadalmi elvárásoknak, és rendeznie kell az ügyleteket, 

kapcsolatokat és helyzeteket a maga teljességében. Ezek az aspektusok – egy kivételével 

– önmagában egy adott ország keretein belül harmóniában tarthatóak lennének, azonban 

a kívülről jövő szempontok – uniós szabályozás – már okozhatnak ellentmondást és 

diszharmóniát. A banki tőkekövetelményi szabályozásban is ilyen ellentmondások és 

diszharmóniák miatt jelenik meg intézményi, társadalmi és gazdasági szinten is 

alacsonyabb szintű hatékonyság és a költség-haszon szemléletben indokolatlan veszteség.  
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Eddig számos esetben említettem a költség-haszon elvet. Egy közgazdász 

számára ez alapvető megfigyelési eszköz és döntési alap. Ehhez érdemes megnézni az 

ügyletmenet során alkalmazott fedezeteknek és biztosítékoknak a megoszlását. 

 

4. táblázat: A hazai banki hitelezés biztosítékainak összetétele (2005. április 30.) 

Fedezetek, biztosítékok (teljes 

értéken) 

2005. április 30. 

Jelzálogjogok 60,31 % 

Árbevétel-engedményezés 11,43 % 

Egyéb 7,43 % 

Árukészletre jegyezett zálogjog 5,16 % 

Központi költségvetés garanciái 3,89 % 

Pénzfedezet 3,27 % 

Bankgaranciák és készfizető 
kezességek 

3,09 % 

Egyéb állami, illetve állami tulajdonú 
szerv garanciái 

2,02 % 

Egyéb követelés-engedményezés 1,71 % 

Értékpapírok – egyéb értékpapírok 1,08 % 

Értékpapírok - részvények 0,61 % 

(Póra– Széplaki, 2006.) 

 

Látható tehát, hogy a tipikus fedezeti tételek között nagy számban vannak jelen a 

kutatásaim által megállapított tény alapján kizárólag korlátozottan vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető tételek. Mintegy 20 %-nyi arányban olyan tételekről van szó, amelyek 

normál működés mentén alkalmazottak és hasznosak, azonban szabályozási teljesség 

hiányában a banki tőkekövetelmény meghatározás során a jelenlegi szabályozási háttér 

mentén nem vehetőek figyelembe csökkentő tényezőként, fedezetként. Egy ilyen 

nagyságrendű szabályozási kérdésnél részletes háttérvizsgálat szükséges annak 

megállapításához, hogy mely érvek támogatják a változatlanságot, melyek a változtatási 

szükségességet. Közgazdászként a költségek vizsgálata kiemelkedő jelentőséggel bír, 

azonban mivel munkahelyemen számos jogszabály előkészítését végeztem, így kiemelten 

foglalkozom a szabályozás társadalompolitikai, szociálpolitikai és egyéb vetületeivel is. 

Ugyanakkor arra is figyelmet szentelek, hogy a jogszabályok egymáshoz való 
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illeszkedése a többi területen is jogosan elvárt elv, így a változtatás tovagyűrűzését is 

vizsgálni kell a változtatási döntés megalapozásához. 

 

V.4 Háttérszabályozási igazodások lehetőségeinek háttere és az igazodás 

elmaradásának háttere 

A fentiekkel alátámasztva tehát megállapíthatom, hogy a háttérszabályozás 

hiányosságai két alapesetre oszthatóak. Egyrészt az igazodás túlzottan lassú, illetőleg 

hiányos. Másrészt az igazodás nem valósul meg, amelynek a lehetséges indokait már 

több aspektusból megközelítve rögzítettem. A lassú, illetőleg hiányos kapcsolódó 

szabályozási alkalmazkodás részben már akár pozitív felhangot is kaphatna, azonban ha 

egy jogszabályban taxatív feltételek vannak, akkor ha csak egy feltétel teljesülése 

részlegesen is hiányzik, akkor túlzott jelentőséggel nem bír a többi terület igazodása. A 

lassúság még jelen helyzetben a javulás lehetőségét rejti magában, azonban azt nem lehet 

elhallgatni, hogy az indokolatlan lassúságnak a felmerülő költségei feleslegesen terhelik 

az érintett ügyfeleket, és adott esetben vállalkozásokat terhelve továbbterjed az árazásban 

megjelenő hatása, így nagyobb csoportot is érint a közvetlen érintetteken túl. Márpedig a 

szabályozásnak a megfelelőségen, alkalmazhatóságon és értelmezhetőségen túl a 

racionális jelleget is magán kellene hordoznia. 

 

Sajnos a fentebb említett esetekben, de a nem kiemelt, azonban meglévő 

ellentmondások terén is megállapítható, hogy inkább jellemző az igazodás elmaradása, 

semmint lassúsága. A jogszabályi harmónia megteremtésének hiánya mögött több indok 

állhat: 

− Egy adott szabályozási területnek önálló céljai, szerepe és szempontjai 

vannak. Ezeknek az egységesülés és egységesítés során szem előtt kell maradnia. 

− Egy adott változtatási feladatnak költségei vannak. Ezek a költségek 

megtérülése esetén a változtatási hajlandóság automatikusan nagyobb. Ha a 

költségek az államot terhelik, akkor mérlegelés kérdése, hogy a változtatásra való 

hajlandóság más általános társadalompolitikai kérdéseket is felvet-e.  

− Ha a változtatásnak más területen is van hasznossága, akkor természetesen a 

változtatási hajlandóság erősebb lehet. Konkrét példán keresztül bemutatva a 

követelések nyilvántartására vonatkozó regisztert érdemes kiemelni. A regiszternek 

a pénzügyi szféra fedezeti szempontjain kívül nincs externália terén hatása (sem 
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pozitív, sem negatív). Azonban ennek a regiszternek a kialakítása és fenntartása 

egyszeri és folyamatos költségekkel járna. A jelenlegi magyar helyzetet tekintve, 

amikor a költségek lehetőség szerinti csökkentése zajlik állami szinten, valamint az 

állami hivatalok leépítése és létszámcsökkentések vannak, akkor ezek a folyamatok 

egyike sem a regiszter létrehozása és működtetése felé mutat. Az adott esetben a 

költséget és a társadalmi-gazdasági hasznosságot mérlegelni kell. Irreális arányok 

esetén hiába cél a szabályozás céljának betöltése és az ehhez kapcsolódó feltételek 

megteremtése, a költség túlzott volta ennek a célnak a teljesülését akadályozza. 

− Érdekes például ugyanakkor a földhivatali nyilvántartás esete. A minél 

rövidebb széljegyként történő megjelenítésnek és a lehető legrövidebb idő alatt 

történő jelzálogjog bejegyzésnek társadalmi fontossága, bűnüldözési jelentősége, 

nyilvántartási szerepe, statisztikai ereje is van. Ennek megfelelően jelentős 

pénzösszegek kerültek a rendszer javítása érdekében befektetésre, mégsem érte el 

teljes mértékben a célját a ráfordított összeg. Ennek adott esetben a hátterében 

hatékonyság-hiány van, intézményi ellenérdekeltség, felügyelethiány vagy a 

transzparencia csökkent jelenléte. 

− Adott esetben felmerülhetne, hogy az előző pontban említett regiszter 

felállítását támogatná a bankszektor anyagilag. Azonban egy olyan időszakban, 

amikor alapvetően megjelenik az érdekellentét a jogalkotó és a társadalom, valamint 

a szabályozott között, illetve a hitelintézetek társadalmi szinten általános 

ellenszenvvel állnak szemben, akkor nem lehetséges ez a megoldás. Kérdéses az is, 

hogy egy ilyen „önérdekű” regiszter elfogadható-e elismerés szempontjából a 

fedezetek jogszabályi vizsgálatakor. Kérdéses az is, hogy egy költség-haszon 

elemzés során megfelelő hatékonyságú és hasznosságú regiszter létrehozható-e a 

hitelintézetek által. Kérdéses az is, hogyan lehet intézmények szintjén leosztani a 

költségeket, és mely szervezet vagy testület lehetne a költségfelosztásban 

kompetens és elfogadott. 

 

Az érdemi megoldás a hitelintézetek szempontjából az lehet, ha a jogalkotó 

felismeri más területen is a hasznosságát vagy megjelenik egy externális hatása a 

módosítandó jogi területnek, a felállítandó intézménynek, a változtatással érintett 

területnek. A mérlegelés mentén a lehető legtöbb területre ki kell terjeszteni az 

alkalmazási hatókör egységességét és teljességét. A háttér-szabályozásbeli 

hiányosságnak költség vonzata, hatékonyságromlási hatása által társadalmi szinten is 
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negatív hatása van. Kapcsolódva a másik két tézisemhez elmondható, hogy az 

engedményezés tipikusan a mezőgazdasági és a kisvállalati szektorra jellemző, amely a 

kisebb hitelintézetek, takarékszövetkezetek tipikus ügyfélköre által felkínált fedezet, így 

ez az igazolt tézis is arra világít rá, hogy jelentős hátrányban vannak a szövetkezeti 

hitelintézetek a banki tőkekövetelményi szabályozás alkalmazásának ezen aspektusából 

is. 

 

A szakirodalom jelen állása szerint a nemzeti szabályozás állandó értékei és 

kerete hangsúlyos a téma szakértői megállapításai alapján. A szabályozási 

ellentmondások viszonylatában egy terület kerül fókusz alá, mégpedig a számvitel, 

azonban ennek is csak egyes konkrét kérdésköreit vizsgálják, mint például az értékelés, a 

konszolidáció, de ezek tőkekövetelményi aspektusait fontosnak tartják és az eltérési 

problémákra rávilágítanak.  

Vizsgálataim alapján kijelenthetem, hogy a tőkekövetelményi szabályozás és a 

kapcsolódó háttérszabályozása illeszkedésükben túlzott hiányosságot mutatnak. 

Igazoltam, hogy ez intézményi, egyéni és társadalmi szinten egyaránt csökkent 

hatékonyságot eredményez. A helyzet hátterének vizsgálata során megállapítottam, hogy 

számos helyzetet és problémát célszerű, lehet kezelni nemzeti szinten, azonban számos 

olyan is van, amelyet hátrányok, károk, eszközveszteség vagy céltévesztés nélkül nem 

lehet. Mivel az illeszkedés hiánya alapvetően az uniós szabályozás miatt jelenik meg, így 

a fentebb részletesen rögzített alapvető okok miatt az uniós szabályozásnak a 

szabályozási mélység, illeszthetőség és harmónia vonatkozásában szélesebb körű 

vizsgálatokat kellene folytatnia, és a felvetéseket presztízs-veszteség nélkül kellene 

kezelni és értelmezni. Megállapításom szerint a racionalitásnak, hatékonyságnak, 

alkalmazhatóságnak, illeszkedésnek, teljes körűségnek és ésszerűségnek önmagukban 

egyenként és összességükben is felül kellene írniuk az illúziók képét, azaz az 

egységesség túlzott elvárását. 
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VI. T őkekövetelményi szabályok alkalmazásának gyakorlatban 

megjelenő egyes kérdései 

 

3. Tézis: 

A kisebb magyar hitelintézetek (jellemzően a takarékszövetkezetek) nem a 

klasszikus banki üzletmenetre és motivációkra építenek, ezért a banki jellegű 

működésük fejletlenebb. Emiatt a korszerűbb tőkebiztonsági megoldások helyett 

magasabb rendelkezésre álló tőke mellett működnek, ezáltal hatékonyságuk 

rosszabb.  

 

A korábbiakban vázoltam, hogy téziseim sorszámának növekedésével egyre 

inkább a globális elemektől az egyedi intézményi kérdések és problémák felé haladok. 

Természetesen ez sem egy intézményt érintő kérdéskör, hanem egy intézménykategóriát. 

Jelen tézisem fő vonulata a II. pillérhez kapcsolódik, azonban a tevékenységek 

komplexitása, az összefüggésrendszer összetettsége miatt több tényt meg kell majd 

világítanom. Vizsgálatom fő vonulata azonban a tőkekövetelményi szabályozás III. 

pillére – annak felhasználása – mentén zajlik.  

 

VI.1 A felügyeleti felülvizsgálat, a belső tőkemegfelelés értékelési folyamata és a 

nyilvánosságra hozatali kötelezettség kapcsolódása  

A II. pillér, a felügyeleti felülvizsgálati folyamat két fő megközelítésből áll. 

Egyrészt a szabályozott és felügyelt intézményeknek a belső tőkemegfelelési folyamat 

értékelése keretében egyfajta önellenőrzést kell folytatniuk, valamint egyedi jellemzők 

mentén a taxatív törvényi szabályozást önmagukhoz kell igazítaniuk, felmérve saját 

környezetüket, működésüket, tevékenységüket és szervezetüket. A II. pillérben az I. 

pillér keretében nem teljesen felmért és fedezett kockázatokat (pl. országkockázat, 

transzferkockázat, elszámolási kockázat, koncentrációs kockázat, értékpapírosítási 

kockázat, partnerminőség romlásának kockázata, működési kockázatnál a modellezési 

kockázat), valamint az I. pillérben nem részletezett likviditási, stratégiai, reputációs, 

üzleti, tőke stb. kockázatokat kell a saját környezet és saját intézmény mentén felmérnie, 

meghatároznia és tőkehelyzetében figyelembe vennie. A hitelintézeteknek a 

tőkehelyzetük, kockázataik felmérése mellett a felügyeleti hatósággal aktív 

együttműködésben kell lenniük, azonban ez már nem egy utólagos egyeztetési és javítási 
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metodikán alapul, hanem egyértelműen a lehető legkorábbi egyeztetési és 

engedélyeztetési megközelítésben kell értelmezni. Ezen szabályok az alkalmazott 

módszertantól függetlenül minden intézmény számára kötelezően alkalmazandóak.78 

 

A felügyeleti hatóság oldaláról ez a pillér a hitelintézetek tőkehelyzetének és 

tőkestratégiájának a felmérését, elemzését és monitoringját jelenti. Ezen feladatok 

megfelelő, időszerű és folyamatos ellátása biztosítja a II. pillér azon fő gondolatát, hogy 

a felügyeleti hatóság minél aktívabb jelenlét mellett a lehető legkorábbi beavatkozást 

meg tudja tenni, ha a felügyelt intézmények esetében probléma mutatkozik. A 

beavatkozások alapvetően előremutatóak és a probléma megoldását ösztönzik, így 

lépcsőzetesen értelmezendőek. A fokozatosság fényében azonban egy merőben új elem is 

bekerült a felügyeleti hatóság intézkedési lehetőségei közé, ez pedig a minimum feletti 

tőkekövetelmény megállapításának lehetősége. Ez egy nagyon fontos eszköz a hatóság 

kezében, hiszen a jogszabályi előírások formális teljesítése mellett születhet olyan 

szakértői, számításokkal alátámasztott, érvekkel rögzített határozat, amely szerint az 

adott intézménynek többlet tőkét kell képeznie a kockázatok mentén megszámlált és 

megképzett tőkén felül. Ez a hatósági eszköz fontos és meghatározó, de a jogszerűség, a 

mérlegelés, az arányosság és az elvárt eredmény elérése érdekében a kisebb terhet jelentő 

felügyeleti eszközök alkalmazását követően jön a sorrendiségben az alkalmazás során.  

A sorrendben és az alkalmazási gyakorlatban való hátrább sorolásnak logikai 

érvei is vannak. Egy jogszabályon alapuló tőkekövetelményi kötelezettség szintjének 

megemelése rendkívül indokoltnak kell lennie. Ugyanakkor a rendszeresen megjelenő 

számviteli vonulatot sem lehet kikerülni. A kockázatok meghatározásakor a kitettségek 

értéke nagyban a számviteli értékeken és értékeléseken alapul, így egyes esetekben 

megkérdőjelezhető, hogy mennyiben helytálló többlet tőkét előírni számviteli 

szabályokkal ellentétes indokkal. A kérdés még sok szempontból vizsgálható és 

elemezhető lenne, azonban értekezésemben nem térek most erre ki, mivel annak nem 

tárgya, viszont további kutatások alapját jelentheti a téma. 

 

Tézisem megfogalmazásakor számos vizsgálatot folytattam és azok mentén 

tettem meg megállapításaimat. Az elemzéseim alapvetően a hitelintézetek III. pillér 

szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettségén alapuló nyilvános adatokra és 

                                                 
78 Seregdi (2006.) 
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információkra épülnek, amelynek kvalitatív és kvantitatív vetületét is megvizsgáltam. 

Reprezentatív mintát79 véve a takarékszövetkezeti szektor intézményei körében 

megvizsgáltam  

− a kockázatvállalási politikájukat,  

− a kockázatkezelési elveiket, 

− a belső védelmi vonalaikat, 

− a belső tőkemegfelelési értékelési folyamatukat, 

− a számok viszonylatában pedig kitértem a tőkeszükségletre és a 

rendelkezésre álló tőke fő értékeire is, 

amely adatokat és a fő kvalitatív jellemzőket a 8. számú mellékletben foglaltam össze. 

 

VI.2 Hitelintézeti működést meghatározó racionális tényezők 

A hitelintézetek működésük során a racionalitás, hatékonyság és motiváció elvei 

mentén is tevékenykednek, az általános gazdasági és közgazdasági racionális elvárásokat 

figyelembe véve. Értekezésem korábbi fejezeteimben részletesen bemutattam, hogy a 

hitelintézetek tevékenysége a kockázatos üzem jellegükben testesül meg, amely alapvető 

jellemzőjük. Mivel az intézmények célja rövid, közép és hosszú távon a fennmaradás és 

bővülés, ehhez viszont ahogyan említettem racionálisan, hatékonyan és motiváltan kell 

tevékenykednie, részese lennie a piacnak.  

A hitelintézetek az értekezésem korábbi részeiben is említett profitmaximalizálási 

célok mentén tevékenykednek. Már 1. tézisem kapcsán megállapítottam, hogy bizonyos 

intézményeket alapvetően nem a fenti elvek vezérelnek, hanem piaci rések, földrajzi 

területek ellátási hiányainak kitöltése és szolgáltatással való ellátása. A pénzügyi szektor 

földrajzi tagozottsága mentén ezek a piaci rések a kisebb településeken jelentkeznek 

jellemzően. Értekezésemben korábban már megállapítottam, hogy a kisebb településeken 

jellemzően a takarékszövetkezetek tevékenykednek. Mivel ezek a területek ügyfelükben 

és ügyletigényükben területileg és igényükben is korlátozottak, ahogyan már korábban 

ezt bemutattam, így a szokásos értelemben vett hatékonysági és méretgazdaságossági 

elvek ilyen körülmények között nem tudnak teljesülni. Dick (2007.) minőségi elemzése 

arra is kitér, hogy olyan piacok, amelyek alapvetően szűkebbek azok a szolgáltatási 

minőségükben is más igényt és ezáltal kínálatot jelenítenek meg. Dick (2007.) vizsgálatai 

                                                 
79 A minta reprezentatív jellegét az elsődleges mutatószám, a mérlegfőösszeg mentén határoztam meg. A 
minta kialakítását a 9. számú mellékletben a mintával és a vizsgálat eredményével együttesen jelenítem 
meg. 
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alapján azt tapasztalta, hogy a nagyobb piacok jelenítenek meg magasabb szolgáltatói 

minőséget.  

Hatékonyság és méretgazdaságosság hiányában az egyébként versenyző piacon a 

profitmaximalizálási elvek is megváltoznak adott szereplők számára, és a lehetőségek 

korlátozottabb keretei mentén kerülnek elvek, tények és szerepek körülhatárolásra és 

tisztázásra. A takarékszövetkezetek ennek megfelelően az ügyfélkörhöz, az igényekhez 

és a környezethez igazított tevékenységet és szolgáltatás-nyújtást folytatnak. A 

körülmények, a környezet, az üzleti lehetőségek és a társadalmi-gazdasági környezet 

vizsgálata nélkül, tehát automatikusan feltételezhető lenne ettől a pénzügyi szervezettől is 

a klasszikus értelemben vett racionalizmus. Mindazonáltal a vizsgálataim során 

megállapítottam, hogy a racionalitás jellemző az intézményekre, de ennek a 

racionalitásnak a hátterében a specifikáció, a szegmentáltság és a lehetőségek korlátai a 

jellemző vetület.  

 

VI.3 Belső tőkemegfelelési értékelési folyamat helye és szerepe a kisintézmények 

esetében 

Az uniós banki tőkekövetelményi szabályozás II. pillérének intézményi vetülete 

abban jelenik meg, hogy az intézmény a legszélesebb körű, legmélyebb és mindenre 

kiterjedő információk birtokában önmaga egy a valós szinthez még közelebbi kockázati 

szintet mér meg és határoz meg intézménye vonatkozásában. Ennek abból az aspektusból 

van kiemelt szerepköre, hogy – ahogyan korábban már elemzéseimben rögzítettem – nem 

minden kockázati típus került részletesen szabályozásra, valamint a szabályozott 

kockázatoknak is vannak a szabályozási körön kívüli területei. Ugyanakkor minden 

kockázati típus önmagában és az intézmény többi aspektusa viszonylatában határozható 

csak meg a legpontosabban közelítve a valósághoz. 

A kisintézményeknél80, így jellemzően a takarékszövetkezeteknél, jellegükből, 

földrajzi viszonylataikból, ügyleti korlátozottságaikból és a többi jellemző vonásukból 

fakadóan egyes kockázati típusok nem jelennek meg vagy rendkívül marginálisak, 

azonban egyes kockázati elemek és vetületek hangsúlyosabbak lehetnek. Ennek 

alapvetően három elemét érdemes kihangsúlyozni: 

                                                 
80 A PSZÁF (2008.), (2010/a.) megfogalmazásában kisintézmény, amelyiknek a tevékenysége nem 
bonyolult, körülhatárolt termékkörrel foglalkozik, kicsi a piaci részesedése, nem alkalmaz kockázati 
számításai során fejlett módszert, szinte csak határokon belül nyújtja szolgáltatásait, valamint saját 
véleménye szerint is kisintézmény. 
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− Egyrészt az ügyfélkör rendkívül behatárolt, hiszen a takarékszövetkezetek 

ügyfélköre szinte kizárólagosan lakossági, mivel a vállalati ügyfelek is a „retail” 

kategóriát merítik csak ki. Ezen túlmenően az ügyfelek földrajzilag nem szórtak, hanem 

szűk területhez kapcsolódnak, így a természetes személyek vonatkozásában és a vállalati 

szervezetek vonatkozásban is a mikroszintű gazdasági környezeti hatások aktívan 

jelennek meg és épülnek be. 

− Másrészt az ügyleti kör rendkívül szűk körű, hiszen eleve az export-

import ügyletek nem jellemzőek, bizonyos esetekben megjelenve is marginálisnak 

mondhatóak. Az ügyfélkörből fakadóan eleve egy koncentráltság alakul ki és ennek a 

szűk ügyfélkörnek a mezsgyéje mentén az ügyleti szűkültség is automatikusan adódik.  

− Harmadik elemként a földrajzi determináltság adódik. Magyarországon 

egy-egy régió, kistérség, település-csoport rendkívüli módon köthetőek jellemzőiben 

ipari vagy mezőgazdasági meghatározottság kisebb vonulatához (pl. almatermesztők, 

bányavidék, dinnyetermesztők, vegyipari kis-alvállalkozók stb.). Ennek megfelelően 

minden tényező, változó és elemi hatás többszörösen visszahat a finanszírozóra és a 

pénzügyi szolgáltatás nyújtójára. 

 

VI.4 Belső tőkemegfelelési értékelési folyamat problematikája a kisebb 

hitelintézetek vonatkozásában 

A fentiek alapján jól látszódik, hogy egy jól diverzifikált ügyfél és ügyletbeli 

portfolióhoz képest intézményi aspektusban a kisebb hitelintézeteknek, főként a 

takarékszövetkezeteknek még nagyobb hangsúlyt kellene helyezniük a belső 

tőkemegfelelési értékelési folyamatukra. Az egyedi jelleg, a kockázatok egyedi 

karakterisztikájú koncentrációja a jogszabályban rögzített kockázatkezelésen és előírt 

kötelezettségeken túli figyelem és tudás összpontosítását követeli meg. Ugyanakkor ez 

nem valósul meg, amelyet egyértelműen megállapítottam a nyilvánosságra hozatali 

adataik elemzésekor. A 8. számú melléklet adatai alapján látható, hogy majdnem 

mindegyik szövetkezeti hitelintézet hangsúlyozza kisintézményi jellegét, a határon 

átnyúló tevékenységének nem létét vagy marginális jellegét, valamint a bonyolult 

termékek és szolgáltatások hiányát. A nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 

mentén a vonatkozó nyilvános dokumentumokat tekintve alapvető jellemző az 

egységesség. A vizsgálatom során szinte kivétel nélkül mindegyik takarékszövetkezet 

nyilvánosságra hozatali dokumentumát átnéztem és nem találhatóak érdemi eltérések. A 
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saját intézmény kockázati vizsgálatának egyik alapvető és nyilvánosság felé megjelenő 

vonulata a nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése. Számos olyan része van ezen 

dokumentumoknak, amely arra vonatkozik, utal és rámutat, hogy az intézmény milyen 

mélységben ismeri fel, kezeli, építi be rendszereibe a saját jellemzőit, az intézményére 

ható egyedi hatásokat. Vizsgálataim során egyértelműen megállapítottam, hogy a 

formalizált, egységes, helyenként szakmailag tartalom nélküli frázisokkal tűzdelt 

dokumentumok hiányosságokra és a mélységi elemzések, értékelések és számítások 

hiányára mutatnak. A dokumentumok formai elemeknek tesznek eleget és erre helyezik a 

hangsúlyt. Ez egy formátum kialakítását jelenti többnyire, amelyet túlnyomó 

többségében az intézmények átvesznek. Az ágazati, szektorális elemzések nem térnek ki 

az egyedi környezeti vizsgálati tényezőkre. A fókuszban a kisintézményi lét igazolása áll, 

azaz a határon át nem nyúló tevékenység, egyszerű termékek és szolgáltatások kínálata és 

a nagyon alacsony piaci részesedés hangsúlyozása. Ezek az elemek valóban egységesen 

igazak, azonban a földrajzi megosztottság szerinti ágazati, ipari, mezőgazdasági, 

munkanélküliségi és területi gazdasági vagy fejlesztési adatok, elemek vagy elemzések 

egyáltalán nem jelennek meg. A tevékenységi (ügyfél és ügylet szűkült spektrum miatti) 

koncentráció és ennek kockázata nem kerül elemzésre külön. A fedezetek egyedi területi 

jellemzői nem kerülnek bemutatásra sem belső elemző, sem független szakértő, sem 

területi tanulmányok bemutatásával. Ezek a hiányosságok növelni nem növelhetik a 

tőkekövetelményt, mivel a legegyszerűbb módszerek a minden kockázat lefedésére 

szolgálnak, azonban a csökkentő hatások és a részdiverzifikáltságok sem tudnak 

megjelenni. 

A PSZÁF 2009-es vizsgálatainak összegzéséről készült a Fliszár et al. (2010.) 

cikkösszeállítás is a felügyeleti szakértők összegezéseként leírja, hogy túlzottan 

körülhatároltak a kockázatok és a lehetőségeket nem használják ki, igaz hatósági 

elemeket vizsgálva és ellenőrizve rögzítették véleményüket és álláspontjukat. 

Egyértelműen kimondásra került81, hogy jelentős különbségek vannak a bankok és a 

takarékszövetkezetek módszertani összetettség alkalmazásának vonatkozásában, a 

döntési pontokban, a módszertani választásban. A legtöbb esetben a belső tőkemegfelelés 

értékelését és a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget is a felügyeleti hatóság és a 

nyilvánosság felé teljesítendő kötelezettségnek és kötelező rossznak tekintik82.  

                                                 
81 Fliszár et al. (2010.) 
82 Nem lehet azt a hatósági megállapítást sem elhallgatni, hogy igazi hatása a működésre, mélységi 
módszertani vetülete a nagy, nemzetközileg aktív bankok és bankcsoportok esetében láthatóak és láthatóak 
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Fliszár et al. (2010.) megállapításai83 szerint az uniós felügyeleti hatóságok 

természetesen az arányosság84 jegyében igyekeznek kezelni az eltérő intézmények eltérő 

viszonyait, így az uniós felügyeleti szinten is hangsúlyos a kérdőívek szerepe, amelyet 

leginkább a kisintézmények vonatkozásában alkalmaznak. A hazai intézmények 

tekintetében a segítségek és a támpontok adása mellett is az az állapítás került 

megfogalmazásra a hatóság részéről, hogy a hitelintézetek módszertani igényességében 

jelentős különbségek mutatkoznak. (Fliszár et al., 2010.) 

Ahogyan már 1. tézisem esetében is megállapítottam, már az I. pillér 

vonatkozásában is jelentős hátrány mutatkozik módszertani szempontból a 

takarékszövetkezetek, kisebb bankok viszonylatában. Ez a hátrány költségelemekkel, 

versenybeli hátránnyal jár. Ennek a fokozódása jelenik meg tehát a II. pillér módszertana 

tekintetében. 

 

A nyilvánosságra hozatali adatokat tekintve azt állapítottam meg, hogy a 

takarékszövetkezetek kockázatvállalási filozófiájukat úgy fogalmazzák meg, hogy céljuk 

a biztonságos működés. Ez fontos egy pénzügyi intézmény életében, jogszabályi 

kötelezettség, felügyeleti hatóság által elsődlegesen ellenőrzött tény, azonban egy 

intézmény kockázatvállalásakor kockázati étvágyát, kockázati adottságait és kockázati 

helyzetét megfelelően kellene már kvalitatív viszonylatban is elemeznie. Ennek 

problematikája az is, hogy némely takarékszövetkezet megemlíti a kockázattudatosságot 

vagy az átfogó irányítási rendszerre épülő kockázatkezelést, azonban ennek még utalásos 

kifejtése sem szerepel, nemhogy érdemi tartalommal megtöltésre kerüljön, így valós 

tartalma megkérdőjeleződik. A nyilvánosságra hozatali adatok elemzése során 

kijelenthetem, hogy a belső védelmi vonalak és a belső tőkemegfelelés értékelése 

helyenként meg sem jelenik a dokumentumokban vagy ha ki is térnek rá, akkor az 

intézmények maguk is egyértelműen rögzítik, hogy a legegyszerűbb módszert 

alkalmazzák ezen számításokhoz, körülhatárolásokhoz. 

 

                                                                                                                                                 
már a kezdetektől fogva. Fliszár et al. (2010.) Ennél a mondatnál azonban újabb igazolási elem jelenik 
meg az 1. tézisem vonatkozásában, azaz egy újabb gyakorlati vonulat támasztja alá állításomat. 
83 Fliszár et al. (2010.) megállapításait alátámasztják a PSZÁF (2008.) és PSZÁF (2010/a.) adatsorai és 
kvalitatív elemzési részei is. 
84 A felügyeleti hatóságok II. pillérbeli gyakorlata szempontjából alapvetően két „iskola” létezik az 
Unióban.  Az angol-szász irányzat a tőkeképzést, a számszerűséget és módszerek számszaki vetületét 
tekinti hangsúlyosnak és fontosnak, miközben a kontinentális irányzat a kvalitatív jellemzőket, azaz a 
módszereket önmagukban és a kockázatkezelés színvonalát helyezi előtérbe vizsgálatai során. 



 82 

Az I. pillér jogszabályokban rögzített, így annak alkalmazása hatályában, 

tartalmában és módszertanában egyértelmű, körülhatárolt és nem vitatható. A II. pillér a 

taxatív szabályozás helyett inkább egyfajta jogszabályi keretet ad a szabályozási 

részterület jellegzetessége miatt, lehetőségeket hagyva a szabályozottnak az önálló 

döntésre és mozgástérre. A nyilvánosságra hozatali dokumentumok elemzése során 

azonban megállapítottam, hogy a kisebb hitelintézetek nem tudnak élni ezzel a 

lehetőséggel. A felügyeleti vizsgálatok rögzítik, hogy jelen helyzetben, jelen intézményi 

kör vonatkozásában a belső tőkemegfelelési értékelési folyamat nem tölti be érdemi 

szerepét.  

A hazai felügyeleti hatóság már a tőkemegfelelés értékelési folyamatra vonatkozó 

útmutatóban rámutat arra, hogy: 

„A belső tőkeszükséglet számítás előírásának célja nem pusztán az új 

tőkekövetelmény szabályozásának való megfelelés biztosítása, hanem az, hogy az váljon 

a törvény hatálya alá tartozó pénzpiaci szereplők vezetésének egyik kulcseszközévé. A 

belső tőkeszükséglet számítás bevezetésének és rendszeres alkalmazásának célja az 

intézmények kockázat-tudatos vezetésének erősítése, az adott intézmény kockázati 

szintjének rendszeres mérése, valamint az előre nem látható veszteségekre fedezetül 

szolgáló tőke mértékének meghatározása.” (PSZÁF, 2008/a.) 

A vizsgálataim során tehát megállapítottam, hogy a belső tőkemegfelelési 

értékelési folyamat a szerepét nem tölti be, a célját nem éri el, a kitűzött fejlődési 

folyamat ezen a téren egyáltalán nem indult el. A modernebb és szofisztikáltabb 

tőkeszámítás a II. pillér vonatkozásában a kisebb hitelintézetek kötelezettségeinek 

formális teljesítése mentén nem tud megvalósulni a fejlődés helyett a fejletlen állapot áll 

fenn. 

Ennek következményei a magasabb tőkekövetelmény, amely által a rendelkezésre 

álló tőke85 elvárt szintjét is magasabban jelöli ki. A magasabb tőkekövetelmény mögött 

elsődlegesen a kevésbé hatékony kockázatkezelés és a kockázattudatosság 

korlátozottsága áll. A magasabb rendelkezésre álló tőke elvárt szintje a hatékonyságot 

rontja [ezt Dick (2007.) már elsüllyedt költségként kezeli] és az eddig leírtak egy 

fejletlenebb jelleget jelentenek a banki működés ezen aspektusában. [Ugyanakkor a 

helyzet egyetlen pozitív gondolatát sem hallgatom el, amelyet Ashcraft (2008.) igazolt 

vizsgálataival és számításaival, azaz 1 %-os tőkeszint növekedés 1,78 %-kal csökkenti a 

                                                 
85 Szavatoló tőke 
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jövőbeni pénzügyi veszély kialakulásának az esélyét. Általános pénzügyi kutatások 

alapján azonban kijelenthetem, hogy egy szintet meghaladóan a biztonság már nem 

feltétlen előny, mint inkább költséges hatékonyságrontó elem.] 

A hatékonysági hiányosságok, a rendelkezésre álló tőke magasabb szintje a 

működésnek nemcsak a belső viszonylatára van hatással, hanem természetszerűleg az 

ügyfelekre és az ügyletekre is. Ennek kvantitatív jellemzője és fokmérője a 

hitelkamatok86 magasabb szintje87, valamint még erőteljesebben jelenik meg a díjtételek 

kiemelten magas volta és a szokásostól eltérő felosztása és időbeli hatálya. A 

következmények egyik kvalitatív jellemzője a szűkebb spektrumú termékek, amelyek 

eleve is szűkek a földrajzi és intézményi adottságok mentén, azonban a tipikus termékek 

(kiemelhető az állami támogatáshoz köthető finanszírozási formák és ügyletek) teljes 

spektruma sem jelenik meg. Hakenes – Schnabel (2011.) két hatást elemez a – nagyobb 

bankokhoz viszonyított – magasabb tőkekövetelmény vonatkozásában. Egy adott, 

finanszírozott projekt vonatkozásában a hitelintézeti profit a magasabb tőkeköltség 

következtében alacsonyabb. Hakenes – Schnabel (2011.) másik elemzett hatása az előző 

folyománya, hiszen a befektetők az alacsonyabb jövedelmezőségi szint miatt 

elpártolhatnak a hitelintézettől, így a forrásszerzés az intézmények számára megdrágul. 

Hakenes – Schnabel (2011.) elemzése csak az I. pillér vonatkozásában jelenik meg, 

azonban az alapvető állítást továbbvíve a fenti igazolások mentén kiterjeszthetem a II. 

pillér elemeire és következményeire is. 

 

Természetszerűleg lehetne hivatkozni ellenérvként a korábbi megállapításaim 

vonatkozásában a verseny hiányára, amely a legelszigeteltebb takarékszövetkezetek 

esetében igaz lehet, azonban az olyan településeken szolgáltató takarékszövetkezetek 

viszonylatában is fennállnak a fentebb hosszasan elemzett tények és megállapítások, ahol 

kettő vagy több takarékszövetkezet szolgáltatási versenyben áll. 

 

A szabályozás kettőssége egyértelmű az értekezés minden korábbi állítását 

végigvéve. A tételes szabályozás betartása és betartatása véghezvihető és véghezvitt. Az 

                                                 
86 A betéti kamatok vizsgálata ebből a szempontból téves következtetésekre vezetne, hiszen azok árazása 
elsődlegesen a forrásszerzés szükségesség mentén kerül behatárolásra. 
87 9. számú melléklet adatai támasztják alá a kamat értékek viszonylatában. Viszonyítási alapként a főbb 
bankok vonatkozó adatait is kigyűjtöttem a táblázatba. A minta teljes körűségét és teljes elemzését gátolja 
az az alapvető tényező, hogy a bankok egy-egy célcsoportnak 2-8 terméket kínálnak, miközben a 
takarékszövetkezetek 1-3 terméket. Az értékek és az értékek szórása ugyanakkor igazolja a kamatlábak 
lényeges eltérését a két intézménycsoport vonatkozásában. 
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I. pillér helyenkénti torz hatása is ennek köszönhető. Viszont a takarékszövetkezetek 

esetében a szabályozás fő értelme, jelentősége, ellensúlyozó eleme és ereje a belső 

tőkemegfelelés értékelési folyamatában lenne. Ennek jelentősége, súlya és mélysége 

viszont ezen intézmények esetében a vizsgálataim alapján marginális. Formai alkalmazás 

történik, így a szabályozás nem tölti be a célját, az automatizmus és a racionalitás ebben 

az aspektusban nem jelenik meg. Ennek megfelelően a szabályozásnak a társadalmi és 

gazdasági jelentősége és szerepe nem teljesedik ki, így ezen a területen változtatást 

kellene alkalmazni. A cél a hatékonyság erőteljesebb szintjére való elmozdulás 

kikényszerítése jogszabályi eszközökkel. Ennek fő eszközei a részletszabályok 

kidolgozása és a módszertani lehetőségek és modellek széles spektrumúvá tétele és 

intézményspecifikusságának előtérbe helyezése. 

 

A szabályozási változás még szabályozói nyitottság és hajlandóság esetén is 

hosszú időintervallumú és kétséges kimenetelű eredményében a tagállamok számosságát 

és az egyéni érdekeket figyelembe véve. Ennek megfelelően az 1. tézis kapcsán felsorolt 

megoldásokat érdemes lenne itt is alkalmazni, azaz a gyakorlati oldalról az intézményi és 

a tudásbázist összhangba hozni és közösen alkalmazottá tenni, így elérve a 

költséghatékonyság, méretgazdaságosság mentén a nagyobb és több lehetőséget biztosító 

infrastrukturális és humán erőforrásbeli kvalifikáció-emelkedést. A minőségibb szemlélet 

és a tudásbázis mélységének megalapozása az intézmények szempontjából alapvető 

jelentőségű lenne a jelenlegi problémák áthidalása és megoldása érdekében. A 

szofisztikáltság, a módszertani motiváció és az atipikus jelleg lehetővé tenné ezen 

intézmények előrejutását a klasszikus racionalitás mentén, és a gazdaságossági adatok 

javulása mellett eredményezhetné a megítélésbeli, az elfogadottságbeli és a reputációs 

szintbeli emelkedést is. Ennek megfelelően kitörési út és lehetőség az intézmények előtt 

és felismerése annak, hogy a racionális lehetőségek elérése biztosítja a hatékonyság és a 

tőkemutatók javulását is. 
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VII. Következtetések 

 

A hitelintézetek tőkekövetelményi szabályozása fontos, meghatározó és 

elengedhetetlen része a pénzügyi szabályoznak a biztonság, a bizalom és a racionalitás 

megteremtése, fenntartása és erősítése tekintetében. Doktori értekezésem célja az, hogy a 

banki tőkekövetelményi szabályozás jelentőségének, fontosságának és szerepének 

elvitatása vagy megkérdőjelezése nélkül rámutassak problémákra, hatékonyság hiányra, 

ellentmondásokra és anomáliákra.  

A pénzügyi szektor szabályozása a kockázati jellemzőin, történetén, biztonsági 

törekvéseken és egyéb hatások következményein is alapul. Racionálisan és alapvetően 

elvárt és feltételezhető a gazdaságos, hatékony, ésszerű és biztonságos működés, azonban 

a hitelintézetek tevékenységükben a kockázatvállalás megtestesítői, működésükben a 

mások pénzének kockáztatói és funkciójukban a gazdaság pénzügyi folyamatainak és 

szükségletének kiszolgálói. Ezek mentén számos – egymásnak adott esetben 

ellentmondó, de legalábbis nem feltétlenül összeegyeztetendő – szabályozási terület 

hatálya alá tartoznak. 

Közgazdasági eseményeket, folyamatokat, pénzügyi intézményeket azok jogi 

környezetében vizsgálom és elemzem a hatásokat, teszem meg megállapításaimat. Az 

elmélet-gyakorlat vetület mentén az elméleti szabályozásnak a gyakorlati 

alkalmazhatósága mentén teszem meg téziseim megállapításait. Értekezésemben 

megállapítom, hogy a banki tőkekövetelményi szabályozás a kisebb intézmények, 

elsődlegesen szövetkezeti hitelintézetek vonatkozásában elhibázott. Ennek lényege abban 

áll, hogy a szabályozás eredetileg a nemzetközileg aktív bankokra készült, így ennek 

lényegesebb változtatások nélküli és jelen mélységű, részletezettségű változata nem felel 

meg a kisebb hitelintézetekkel szembeni szabályozási, biztonsági és működési 

elvárásoknak. Ebből fakadóan a kisebb hitelintézetek esetében indokolatlan költségek 

fennállása mellett sem tölti be a szabályozás a neki szánt szerepet és nem éri el célját. 

Igazolom azt is, hogy a tőkekövetelményi szabályozás egységessége sérül, így nem tudja 

teljes körűen betölteni szerepét a szabályozás az egységesség erőltetettsége és a túlzottan 

részletezett szabályozás mentén. Bemutatom a banki tőkekövetelményi szabályozás hazai 

szabályozási hátterének és kapcsolódásának anomáliáit és ennek banki hatékonysági 

romlását. Elemzem a szabályozási szintek helyét és szerepét, valamint a változtatás és 

illeszkedés terén a kompetenciákat és az illeszthetőségi vonulatokat. Konklúzióként 
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megállapítom a racionalitás, a hatékonyság, az alkalmazkodás és illeszkedés felsőbb 

szintű jellegét az egységesség illúziója és túlzott elvárása tekintetében. Számos 

intézmény egyedi nyilvánosságra hozatali adatának kvantitatív és kvalitatív elemzése, 

valamint a hazai felügyeleti hatóság jelentései és módszertani útmutatói alapján 

megállapítom, hogy a belső tőkemegfelelési értékelési folyamat nem tölti be szerepét a 

kisintézmények vonatkozásában, így hatékonyságbeli torzulást eredményez. Mivel a 

belső tőkemegfelelési értékelés adná a szabályozás lényegét, különösen azon 

intézmények esetében, ahol egyébként is megállapítom, hogy a tételes tőkekövetelményi 

szabályozás elhibázott, így ennek hiánya újabb eredménytelenséget mutat. Mivel a 

kisintézmények klasszikus értelmű racionalitása (hatékonysági, méretgazdaságossági, 

költséghatékonysági, hasznossági stb.) nem jelenik meg kellően, így az automatizmus 

hiányában a kényszer erejét kell alkalmazni, azaz a jogszabály erejével kell 

kikényszeríteni a belső tőkemegfelelési eljárás hatékony és minimális szinten 

megkövetelt alkalmazását. 

Két tézisem vonatkozásában a gyakorlatban hasznosítható javaslatot teszek az 

érintett intézményeknek, szabályozási aspektusban pedig a szabályozási terület 

problematikájának a megvilágítása által mutatok rá egy lehetséges megoldásra. 

 

1. tézis: A hitelezési kockázat tőkekövetelményének uniós szintű szabályozása 

elhibázott, mert a szabályozás jelen mélysége és ésszerűtlenül egységességre való 

törekvése torzít. Ennek eredményeként a szabályozás tartalmában csak bizonyos 

bankok (nemzetközileg aktív bankok) esetén érheti el a célját, viszont a többi 

(kistérségi) hitelintézet esetén a szabályozás nem tölti be a szerepét és költséges. 

A tézisemben a szabályozás azon filozófiai elemét kérdőjelezem meg, amely 

szerint a szabályozás jelen mélysége, valamint a minden hitelintézetre kiterjedő hatály 

felesleges, torzító hatású, hatékonyságában nem megfelelő és jelentős terhekkel jár. A 

gazdasági környezetek, az országok és a gazdaságpolitikai eltérések a szabályozás ilyen 

mélységű egységességét alapjaiban megkérdőjelezik, így számos szabályozási és 

gyakorlati hatáson és tényen keresztül igazoltam, hogy a szabályozás mélységi és 

egységességi vetülete koncepciójában elhibázott. Megállapítottam, hogy az elhibázottság 

lényege abban jelenik meg, hogy a szabályozási egységesség a nemzeti szabályozás 

szintjén már számos elemében nem tud megvalósulni és az egységesség indító okát 

jelentő verseny, összehasonlítatóság és csoport szintű felügyelet költséghatékonyabb 
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teljesítése pedig megsérül. A szabályozás hatálybeli kiterjesztése a tézis másik vonala, 

amely szerint nem tölti be szerepét, hiszen túlzott költségeket okoz, és a szabályozás 

mélysége az alkalmazást feleslegesen hátráltatja. A biztonságos működés megteremtése 

és fenntartása, a stabilitás és a bizalom fokozása a pénzügyi szabályozás terén 

meghatározó elv, azonban eltérő stratégiával, feladatkörrel, ügyfélkörrel és ügyletkörrel 

tevékenykedő kis-hitelintézetek nem jelenítenek meg azonos módszertant és jelleget 

igénylő szabályozást, mint nemzetközileg aktív társai. Az elemzések mentén 

kijelentettem, hogy az egységesség illúzióként áll csak fenn. 

 

2. tézis: A hitelintézetek uniós egységes tőkekövetelményi szabályaihoz 

kapcsolódó hazai szabályozás társadalmi szintről tekintve – esetenként ésszerű okokból 

– nem illeszkedik, ami a szabályozás egészének és a banki működésnek is rontja a 

hatékonyságát. Ezt a jelenséget – a nemzeti szabályozás korlátozott keretei miatt is – az 

uniós szabályozásnak figyelembe kellene vennie.  

A 2. tézis a nemzetközi és uniós háttérről egyértelműen a hazai szabályozási 

környezet kizárólagosságába vezet. A tézis igazolása során megvizsgáltam a kapcsolódó 

jogszabályi környezetet, és megállapítottam, hogy számos illeszkedési hiányosság, 

anomália áll fenn. Megállapítottam, hogy ennek a társadalmi hatékonysága alapvetően 

negatív irányú, hiszen az illeszkedési hiányosság költségek növekedésével, költség-

haszon arány romlásával, elfogadottságbeli, megítélésbeli hátránnyal, és a 

kihasználhatóság csökkenésével jár. 

Az illeszkedési hiányosság szabályozói kezelésének, megszüntetésének hiánya 

vagy hiányossága alapvetően igazolható költségvonzattal vagy egyéb szabályozási 

koncepciók és célok össze nem egyeztethetőségével. 

Mivel az anomália a nemzetközi és uniós szabályozás transzpozíciójának és 

implementációjának egyéb jogszabályi vonatkozásai tekintetében jelenik meg, így 

megvizsgáltam a nemzetközi, uniós és hazai szabályozási hatókör határait. A szabályozás 

során nemzetközi, uniós és hazai szabályozások illeszkedésének fő logikáját és a 

kompetenciákat megvizsgálva megállapítottam, hogy a nemzetközi és uniós 

szabályozások keretjellegének fenntartása és koncepciója mentén az illeszkedés kevesebb 

hiányossággal és hátránnyal jár. Mivel az értekezés fő témájának nemzetközi és uniós 

szabályozása vonatkozásában az elsődleges problémakör a hatálybeli eltérésből adódik, 

így megállapítottam, hogy a szabályozás keretjellege és részletezettségének alacsonyabb 

szintje egy lehetséges megoldást mutat. 
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Ezeket a megállapítások a szabályozás előkészítése, a koncepció megfogalmazása 

és a hatásvizsgálat részeként elemzési kötelezettségként kellene előírni és megfelelően 

integrálni kellene. 

 

3. tézis: A kisebb magyar hitelintézetek (jellemzően a takarékszövetkezetek) nem 

a klasszikus banki üzletmenetre és motivációkra építenek, ezért a banki jellegű 

működésük fejletlenebb. Emiatt a korszerűbb tőkebiztonsági megoldások helyett 

magasabb rendelkezésre álló tőke mellett működnek, ezáltal hatékonyságuk rosszabb.   

A korábbi tézisek mentén is igazoltam, hogy a szövetkezeti hitelintézetek egyedi 

jellemzőkkel és háttérrel rendelkeznek. Mivel feladatkörük és lehetőségeik behatároltak, 

így stratégiájukat és működésüket is ennek megfelelően alakítják. A 

takarékszövetkezetek ügyfélköre és ügyletköre viszonylag szűk, így az igény 

szempontjából is körülhatárolt a tevékenységük. A keretek és a lehetőségek mentén a 

takarékszövetkezetek a méretgazdaságosság, a profitmaximalizálás és a 

költséghatékonyság elveit, mint klasszikus közgazdasági és gazdálkodási elveket háttérbe 

szorítja a szolgáltatás nyújtás elsődlegessége és az igények kielégítése mentén. Ebből 

fakadóan a kevéssé motivált cselekvés és irány háttérfolyamataira is kiterjed. Ennek 

mentén működésük szűkebb keretek között mozog és a back office tevékenységek is a 

korlátok mentén jelennek meg. Mivel az üzletvitel, az infrastruktúra kialakítása, a humán 

erőforrás gazdálkodás is az adott keretek mentén valósulhat meg, így a mennyiségi 

korlátok eredményeként az összetettségi, minőségi és mélységi korlát is megjelenik. 

Ezen tényeknek mentén megállapítottam, hogy tőkemegfelelés értékelésük is ezen elvek 

mentén valósul meg. A kockázatkezelési és kockázatszámítási korlátok 

hatékonyságromlást eredményeznek. Mivel ebből a körforgásból a szövetkezeti 

hitelintézetek kitörési lehetősége nem feltételezhető a tapasztalati adatok alapján, így 

szabályozói motiváció beépítése látszik indokoltnak. 
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Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.)  

A befektetési vállalkozások és a hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.). 

A Bizottság 2009/83/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, 2006/49/EK és 
a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes 
szavatoló tőkeelemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és 
válságkezelés tekintetében történő módosításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK 
irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó 
tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata 
tekintetében történő módosításról 
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GLOSSZÁRIUM 88: 

 

Hitelezési kockázat: Az intézmény azon kockázata, hogy az ügyfélnek hitel vagy más 

formában rendelkezésére bocsátott összeget, annak kamatát nem fizeti vissza, és nem 

fizeti meg határidőben, vagy egyáltalán nem fizet. 

 

Piaci kockázat: Az intézmény és tevékenysége által nem befolyásolható, az adott termék 

egyedi jellemzőihez nem kapcsolható, kamatszínvonal vagy széleskörű piaci mozgás 

nyomán kialakuló pénzpiaci árak – részvényárfolyamok, devizaárfolyamok, kamatlábak 

– ingadozásából adódó kockázat. 

 

Működési kockázat: A hitelintézetnek a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, 

külső események vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, 

illetőleg jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése 

vagy nem teljesítése miatt keletkező, eredményét és szavatoló tőkéjét érintő kockázata. 

 

Kockázat, kockázatvállalás: kölcsön nyújtása, kötvény vásárlása, váltó és csekk 

leszámítolása, bankgarancia nyújtása, vállalkozásban történő részesedés szerzése, 

megvásárolt pénzkövetelés, pénzügyi lízing, valamint más hitelintézetnél történő 

betételhelyezés által keletkezik. 

 

Kitettség: eszköz vagy olyan mérlegen kívüli tétel, amelyből eszköz keletkezik vagy 

eszköz keletkezhet. 

 

Belső tőkemegfelelés értékelési folyamata: A hitelintézet évente felülvizsgált, a 

tevékenység jellegével, nagyságrendjével és összetettségével összhangban lévő, 

megbízható, hatékony és átfogó stratégiával és eljárással rendelkezik annak érdekében, 

hogy a jelenlegi és jövőben felmerülő kockázatainak fedezetéhez szükséges nagyságú 

és összetételű tőkét meghatározza és folyamatosan fenntartsa. 

 

Diszkréció: Megengedő szabályozás, választási lehetőség, döntési kompetencia a 

szabályozó vagy a felügyeleti hatóság részére. 

                                                 
88 A meghatározások a hazai, uniós és nemzetközi szabályozási determinációkon alapulnak. 
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Összevont alapú felügyelet: Olyan intézménycsoportok és azok felügyelete, amelyben a 

hitelintézetnek (vagy befektetési vállalkozásnak) részesedése van pénzügyi intézményben 

(vagy befektetési vállalkozásban). 
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Rövidítések 

 

 

BIS:  Bank for International Settlements 

BCBS:  Basel Committee on Banking Supervision 

CEBS:  Committee of European Banking Supervisors 

CRD:  Capital Requirements Directive 

EBC:   European Banking Committee 

EBF:   European Banking Federation 

EC:   European Commission 

ECB:   European Central Bank 

FSA:   Financial Services Authority 

FSB:   Financial Stability Board 

FSF:   Financial Stability Forum 

MNB:   Magyar Nemzeti Bank 

PSZÁF:  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
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1. számú melléklet 

 

 

Hitelintézetek mérlegfőösszege a GDP arányában 

(ECB, 2010.) 
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2. számú melléklet 

1. számú táblázat: Szövetkezeti hitelintézetek forrásállományának megoszlása 
 2009.12. 2010.03. 2010.06. 2010.09. 2010.12. 

Források összesen (mrd Ft) 1602,6 1612,2 1639,9 1662,6 1733,6 
Ügyfélbetétek 1328,9 1335,7 1347,7 1375,9 1450,4 

Monetáris pü-i intézményektől 
származó betétek 

18,4 18 17,5 15,5 16,4 

Felvett hitelek 97,5 106,3 116,6 110,3 112,6 
Egyéb források 43,8 34,0 37,0 36,8 31,1 

Saját tőke 114,1 118,3 121,1 124,2 123,0 
(PSZÁF, 2011/b.) 

 
 

2. számú táblázat: Banki forrásállomány megoszlása 
 2008.12. 2009.12. 2010.03. 2010.06. 2010.09. 2010.12. 

Források összesen 
(mrd Ft) 

29178 28996 28377 29829 28689 28157 

Ügyfélbetétek 12226 11946 11720 11693 11533 11601 
Monetáris pü-i 
intézményektől 

származó betétek 

4814 5190 5193 5727 5508 5237 

Felvett hitelek 4231 4233 3859 4057 3844 3689 
Saját kibocsátású 

hitelviszonyt megtest. 
Ép. 

3035 3132 2923 3043 2926 2872 

Egyéb források 2072 1450 1504 2088 1693 1633 
Hátrasorolt vagyoni 

kötelezettségek 
642 667 653 686 689 648 

Saját tőke 2158 2378 2525 2535 2496 2477 
(PSZÁF, 2011/b.) 

 
3. számú táblázat: Szövetkezeti hitelintézetek eszközállományának megoszlása %-os 

arányban 
 2009.12. 2010.03. 2010.06. 2010.09. 2010.12. 

Eszközök összesen (mrd Ft) 1602,6 1612,2 1639,9 1662,6 1733,6 
Pénztár és elszámolási számlák 3 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 3,1 % 

Forgatási célú ép. 20 % 18,3 % 17,7 % 18,5 % 20,9 % 
Befektetési célú ép. 5,9 % 7,6 % 8 % 7,7 % 7,5 % 

Jegybanki és bankközi betétek 20,6 % 20,5 % 19,7 % 19,5 % 20,2 % 
Hitelek 44 % 44,3 % 45,5 % 45 % 42 % 

Vagyoni érdekeltségek 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 
Egyéb eszközök 5,9 % 6 % 5,7 % 5,9 % 5,7 % 

(PSZÁF, 2011/b.) 
 

4. számú táblázat: Banki eszközállományának megoszlása %-os arányban 
 2009.12. 2010.03. 2010.06. 2010.09. 2010.12. 

Eszközök összesen (mrd Ft) 28996 28377 29829 28689 28157 
Pénztár és elszámolási számlák 1,8 % 2,0 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 
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Forgatási célú ép. 12,2 % 11,2 % 12,1 % 12,6 % 12,6 % 
Befektetési célú ép. 10,5 % 12,7 % 12,1 % 12,6 % 12,6 % 

Jegybanki és bankközi betétek 5,7 % 3,9 % 4,5 % 4,7 % 5,4 % 
Hitelek 62,7 % 63 % 63,8 % 63 % 64,2 % 

Vagyoni érdekeltségek 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 

Egyéb eszközök 4,8 % 4,7 % 4,7 % 4,8 % 4,4 % 
(PSZÁF, 2011/b.) 

 
5. számú táblázat: Szövetkezeti hitelintézetek hitelállományai 

 2009.12. 2010.06. 2010.12. 
Hitelek (bruttó, mrd Ft) 762 805,6 796,8 

Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozások 52 % 54,3 % 54,6 % 
Lakossági hitelek 45 % 42,8 % 42 % 

(PSZÁF, 2011/b.) 
 

6. számú táblázat: Bankok hitelállományai 
 2009.12. 2010.06. 2010.12. 

Hitelek (bruttó, mrd Ft) 18874 19928 19086 
Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozások 35,6 % 33,8 % 34 % 

Lakossági hitelek 36,4 % 38,1 % 39,3 % 
Külföldnek nyújtott hitelek 12,2 % 12,4 % 10,7 % 

(PSZÁF, 2011/b.) 
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3. számú melléklet 

 

1. ábra: Az 1 lakosra jutó bankszámlák darabszáma az Európai Unió országaiban 
(Helmeczi, 2010.) 

 

1. táblázat: Megyék kereskedőinek POS-terminállal való ellátottsága, 2009. 

 

(Helmeczi, 2010.) 
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2. ábra: Bankfiókok és ATM-k sűrűsége (10.000 lakosonként vetítve) 
( European Financial Integration Report, 2008.) 
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4. számú melléklet 

 

1. ábra: EU-ban székhellyel rendelkező hitelintézetek tulajdonában lévő leányvállalatok 
piaci részesedése (2007.) 

(Fisher, 2009.) 
 

 

2. ábra: A külföldi tulajdonban lévő leányvállalatok piaci részesedése mérlegfőösszeg 
értéke alapján az Európai Unió országaiban (2006.) 

(European Financial Integration Report, 2008.) 
 

1. táblázat: Hitelintézetek és bankfiókok száma az Európai Unió országaiban 
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(ECB, 2010.), pp. 34. 
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5. számú melléklet 

Táblázat és Ábra 

Forrás: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/mar/25/banking-g20 

 

A táblázatnál a forrás: 

https://spreadsheets.google.com/pub?key=phNtm3LmDZEOoyu8eDzdSXw 

Az ábra esetében a forrás: 

http://image.guardian.co.uk/sys-

files/Guardian/documents/2009/03/24/BIGGEST_BANKS2.pdf 
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Rank Bank name Assets 
($million)  Country year end Market cap ($bn) Share price 12 

month % change 

1 Royal Bank of Scotland 3,807,892 United Kingdom 12/31/07 20,4 -91 
2 Deutsche Bank 2,974,163 Germany 12/31/07 26,4 -56 
3 BNP Paribas 2,494,412 France 12/31/07 42,7 -44 
4 Barclays Bank 2,459,148 United Kingdom 12/31/07 14,8 -71 
5 HSBC Holdings 2,354,266 United Kingdom 12/31/07 104,2 -41 
6 Crédit Agricole Group 2,268,310 France 12/31/07 27,7 -48 
7 Citigroup 2,187,631 USA 12/31/07 21,4 -86 
8 UBS 2,019,173 Switzerland 12/31/07 34,1 -47 

9 
Mitsubishi UFJ Financial 

Group 1,817,571 Japan 03/31/08 61,3 -43 
10 Bank of America Corp 1,715,746 USA 12/31/07 51,4 -81 
11 Société Générale 1,577,745 France 12/31/07 25,1 -48 
12 JP Morgan Chase & Co 1,562,147 USA 12/31/07 108,5 -37 
13 UniCredit 1,504,134 Italy 12/31/07 27,3 -66 
14 Mizuho Financial Group 1,494,960 Japan 03/31/08 25,3 -46 
15 ING Bank 1,463,437 Netherlands 12/31/07 14,2 -77 

16 Banca Româneasca 1,390,853 Romania 12/31/06 
Owned by National Bank of 

Greece  

17 
Santander Central 

Hispano 1,343,905 Spain 12/31/07 60,2 -51 
18 HBOS 1,336,299 United Kingdom 12/31/07 Now owned by Lloyds  
19 Credit Suisse Group 1,208,956 Switzerland 12/31/07 36,9 -24 
20 ICBC 1,188,800 China 12/31/07 178 -33 
21 Fortis Bank 1,129,417 Belgium 12/31/07 4,9 -90 

22 
Sumitomo Mitsui 
Financial Group 1,072,562 Japan 03/31/08 30,8 -47 

23 Commerzbank 907,514 Germany 12/31/07 4,5 -82 

24 
China Construction Bank 

Corporation 903,291 China 12/31/07 134,6 -40 
25 Dexia 889,981 Belgium 12/31/07 6,1 -86 
26 Intesa San Paolo 843,371 Italy 12/31/07 34,7 -53 
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27 Rabobank Group 839,84 Netherlands 12/31/07 Co-operative  

28 
Agricultural Bank of 

China 828,263 China 12/31/07 State-owned  
29 Bank of China 820,198 China 12/31/07 112,4 -32 

30 Nordea Bank Norge 816,115 Norway 12/31/07 
Owned by Nordea Group, 

Sweden  
31 Crédit Mutuel 814,518 France 12/31/07 Mutual  
32 Wachovia Corporation 782,896 USA 12/31/07 Now owned by Wells Fargo  
33 BBV Argentaria 739,296 Spain 12/31/07 32,1 -53 

34 Dresdner Bank 736,359 Germany 12/31/07 
Now owned by 
Commerzbank  

35 Lloyds 707,966 United Kingdom 12/31/07 14,6 -86 
36 Danske Bank 660,006 Denmark 12/31/07 6,2 -71 

37 
Landesbank Baden-

Württemberg 652,766 Germany 12/31/07 3,1 -62 
38 Groupe Caisse d'Epargne 638,179 France 12/31/07 Co-operative  

39 

DZ BANK Deutsche 
Zentral-

Genossenschaftsbank 634,973 Germany 12/31/07 Co-operative  
40 Bayerische Landesbank 611,864 Germany 12/31/07 State-owned  
41 Hypo Real Estate Holding 589,098 Germany 12/31/07 0,6 -93 
42 National Australia Bank 584,861 Australia 09/30/08 26,5 -32 
43 Wells Fargo & Co 575,442 USA 12/31/07 73,4 -47 
44 Nordea Group 572,728 Sweden 12/31/07 22,9 -36 
45 Norinchukin Bank 527,504 Japan 03/31/08 Co-operative  
46 KBC Group 523,476 Belgium 12/31/07 6,3 -84 

47 
Groupe Banques 

Populaires 513,639 France 12/31/07 5,4 -78 

48 
Commonwealth Bank 

Group 443,905 Australia 06/30/08 36,1 -11 
49 WestLB 421,834 Germany 12/31/07 State-owned  
50 ANZ Banking Group 419,434 Australia 09/30/08 24,4 -34 

Sources  
THE 

BANKER   THOMSON REUTERS  
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6. számú melléklet 

 

1. táblázat: A minimum tőkekövetelmény változása az előzetes felmérések mentén 

A minimum t őkekövetelmény változása (%) 

QIS 5 
  QIS 3 

Standard módszer IRB 

Hitel- és piaci kockázat +1,6 -9,1 -30,2 
Működési kockázat +10,6 +14,0 +7,5 

Összesen +12,2 +4,9 -22,8 
(Vörös, 2006.) 

Megjegyzés: A jelölt változások a korábbi szabályozás szerinti értékhez viszonyítottak. 

 

2. táblázat: Kockázati kitettségek hozzájárulása a minimális tőkekövetelmény változásához 

a QIS5 alapján 

Kockázati kitettségek hozzájárulása a minimális 
tőkekövetelmény változásához a QIS 5 alapján (%) 

  Standard 
módszer 

IRB 

Vállalati kitettségek -0,3 -8,3 

Intézményi kitettségek 0,3 -0,8 

Állammal szembeni kitettségek 0,2 0,0 

KKV-vállalati kitettségek 0,0 -2,6 

Lakossági kitettségek -8,7 -16,4 

- KKV-lakossági -0,6 -0,7 

- egyéb kitettségek -4,5 -8,1 

- ingatlannal fedezett hitelek -3,5 -6,9 

- rulírozó hitelek -0,1 -0,7 

Speciális hitelek -0,7 -3,1 

Járulékos vállalkozásokkal 
szembeni kitettségek 

-0,1 -0,7 

Részleges alkalmazás 0,0 -0,1 

Piaci kockázat 0,1 -1,1 

Összesen -9,1 -30,2 

(Vörös, 2006.) 

Megjegyzés: A sztenderd módszernél hat bank adati jelennek meg. Az adatok azt mutatják, hogy az adott 
módszerrel kalkulált, illetve a korábbi szabályok szerinti tőkekövetelmény különbségéhez az egyes 
részportfoliók milyen mértékben és irányban járultak hozzá. 
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7. számú melléklet 
 

1. táblázat: A bankok tőkeellátottságának alakulása 
 

 
(PSZÁF, 2011/b.) 

 
2. táblázat: A szövetkezeti hitelintézetek tőkeellátottságának alakulása 

 

 
(PSZÁF, 2011/b.) 

 

 
1. ábra: A bankok TMM mutatójának alakulása (piros jel: nagybankok, kék jel: többi bank) 

(PSZÁF, 2011/b.) 
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2. ábra: A tőketöbblet-mutató eloszlása 2010. végén 

(PSZÁF, 2011/b.) 

 

 
3. ábra: A szövetkezeti hitelintézetek TMM szerinti eloszlása 2010. végén 

(PSZÁF, 2011/b.) 
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8. számú melléklet 
 
1. táblázat: Egyes hazai intézmények jellegzetes megállapításai, értékelései és adatai a nyilvánosságra hozatali dokumentumuk alapján, 2009-

2010. 
Intézmény neve Kockázatvállalási politika, 

kockázatkezelési elvek 
Belső védelmi vonalak, 

belső tőkemegfelelés 
Alapvető tőke és jegyzett 

tőke 
Megjegyzéseik 

Agria Bélapátfalva 
Takarékszövetkezet 

*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 
*céljaként fogalmazza meg a 
jogszabályi kötelezettségek 
teljesítését 

*tőkemegfelelési 
folyamatuk figyelemmel 
kísérését a legegyszerűbb 
módszerrel végzik 

Alapvető tőke: 473.048 e Ft 
Járulékos tőke: -- 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Apátfalvi 
Takarékszövetkezet 

*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 
*céljaként fogalmazza meg a 
jogszabályi kötelezettségek 
teljesítését 

 Alapvető tőke: 262.420 e Ft 
Járulékos tőke: 33.698 e Ft 

* szabályzataiban 
mindent rögzít 

Baki 
Takarékszövetkezet 

*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 
*céljaként fogalmazza meg a 
jogszabályi kötelezettségek 
teljesítését 

 Alapvető tőke: 711.946 e Ft 
Járulékos tőke: 255.970 e Ft 
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Balaton-felvidék 
Takarékszövetkezet 

*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 
*kockázatmérési elveit és 
szabályait részletesen közli, 
gyakoriságokkal együtt 
*céljaként fogalmazza meg a 
jogszabályi kötelezettségek 
teljesítését 

* tőkepuffert kiemelten 
kezeli 
*egyszerű módszereket 
alkalmaz, részletes a belső 
tőkemegfelelésének 
ismertetése 

Alapvető tőke: 449.566 e Ft 
Járulékos tőke: 43.006 e Ft 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Boldva és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

*cél: takarékszövetkezet 
biztonságosan működjön 
* sztenderdizált termékekkel 
dolgoznak és a helyismereti 
előnyt használják ki 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 
(egyedi jellemzők beépítése 
nélkül) 

 Alapvető tőke: 490.646 eFt 
Járulékos tőke: 117.346 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Dél-Pest Megyei 
Takarékszövetkezet 

*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 
*céljaként fogalmazza meg a 
jogszabályi kötelezettségek 
teljesítését 
*sematikus 

 Alapvető tőke: 625.993 eFt 
Járulékos tőke: 65.631 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Eger és Környéke 
Takarékszövetkezet 

*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 

 Alapvető tőke: 743.613 eFt 
Járulékos tőke: 352.759 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
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kockázatvállalási elveit 
(egyedi jellemzők beépítése 
nélkül) 

* határon átnyúló 
tevékenységet nem végez 
*bonyolult termékeket és 
szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Fegyverneki 
Takarékszövetkezet 

*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 

*építőkocka elvet 
alkalmazza 
*tőkepuffert alkalmaz 

Alapvető tőke: 512.065 eFt 
Járulékos tőke: 151.115 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Gádoros és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

*cél: takarékszövetkezet 
biztonságosan működjön 
*kockázati limitek kiemelten 
fontosak 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 
(egyedi jellemzők beépítése 
nélkül) 
*vezetőknek készített 
jelentéseket kiemelten 
fontosak 

*kockázatkezelését 
OTIVA ajánlás alapján 
végzi 
*stratégiai tőketervét 
OTIVA ajánlás alapján 
végzi 

Alapvető tőke: 762.819 eFt 
Járulékos tőke: -- 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenységet nem végez 
 

Jász 
Takarékszövetkezet 

*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*a helyismereti előnyt 

*tőkemegfelelési 
folyamatuk figyelemmel 
kísérését a legegyszerűbb 

Alapvető tőke: 725.417 eFt 
Járulékos tőke: 75.625 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
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használják ki 
*tevékenységüket a 
kockázattudatosság jellemzi 

módszerrel végzik tevékenységet nem végez 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Kiskunfélegyházi 
Takarékszövetkezet 

*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 

*tőkepuffert alkalmaz 
*tőkemegfelelési 
folyamatuk figyelemmel 
kísérését a legegyszerűbb 
módszerrel végzik 

Alapvető tőke: 399.819 eFt 
Járulékos tőke: 83.594 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése 

Örkény és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

*best practice elv alapján 
végzi kockázatkezelését 
*kockázatkezelési rendszere 
az átfogó irányítási rendszer 
része 

*TÉSZ ICAAP ajánlása 
alapján végzi 

Alapvető tőke: 696.712 eFt 
Járulékos tőke: 70.629 eFt 

Számszaki adatokat 
érdemben nem jelenített 
meg, mivel megítélése 
alapján azok védett 
információk 

Polgári Takarék *a limitrendszer és az aktív 
kockázatkezelés jellemzi 
saját megítélése szerint 
*célja a takarékszövetkezet 
biztonságos működése 
*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 
kockázatvállalási elveit 

*működésüknek a 
prudens, hatékony, 
megbízható és a 
jogszabályoknak 
megfelelő jelzőket adják 
*tőkemegfelelési 
folyamatuk figyelemmel 
kísérését a legegyszerűbb 
módszerrel végzik 

Alapvető tőke: 1.988.129 
eFt 
Járulékos tőke: 165.278 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 

Szabadszállás és 
Vidéke 

*teljes mértékben az OTIVA 
vonatkozó ajánlására építi 

*tőkemegfelelési 
folyamatuk figyelemmel 

Alapvető tőke: 289.562 eFt 
Járulékos tőke: 107.009 eFt 

* Hpt. szerinti 
kisintézmény 
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Takarékszövetkezet kockázatvállalási elveit 
(egyedi jellemzők beépítése 
nélkül) 
* koncentrációs kockázatot 
tevékenységük 
viszonylatában kiemelten 
kezelik 

kísérését a legegyszerűbb 
módszerrel végzik 
*lényeges kockázatait 
kiemelten kezelik 
*tőketervét mélységében 
készíti el 
*kockázati stratégiája 
meghatározó számára 

* határon átnyúló 
tevékenysége nem 
jelentős 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat nem 
kínál 
* kicsi a piaci 
részesedése. 

Veresegyház és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

*kockázatvállalását a 
helyismeret mentén végzi 
*rendkívüli 
kockázattudatosságot 
próbálnak belevinni 
*fejlesztéseiket szinte 
kizárólag az 
intézményvédelmi 
rendszerre együtt teszik meg 

*működésüknek a 
prudens, hatékony, 
megbízható és a 
jogszabályoknak 
megfelelő jelzőket adják 
*eszközök, tulajdonosok, 
ügyfelek és társadalom 
védelme meghatározó 

Alapvető tőke: 1.055.052 
eFt 
Járulékos tőke: 273.659 eFt 

* él a Hpt. nyújtotta 
arányosság elvével 
* határon átnyúló 
tevékenységet nem végez 
* bonyolult termékeket 
és szolgáltatásokat 
* származtatott ügyletet 
csak fedezeti céllal végez 
* kicsi a piaci 
részesedése 

CIB *konzervatív 
*legfejlettebb eszközöket 
alkalmazza, folyamatos 
visszamérésekkel ellenőriz 
*piaci körülményeknek 
megfelelően don’t 

*cél a folyamatos 
tőkeellátottság biztosítása 
*sztenderd módszert 
alkalmaz 
*saját célok mentén 
rendeli a 
tőkemennyiségeket a 
tételekhez 
*csoportszintű elvárások 
egyedi szintűvé tétele 

Alapvető tőke: 206.263.000 
eFt 
Járulékos tőke: 22.556.000 
eFt 

 

Erste Bank *többszörös ellenőrzés 
*fedezetek előtérbe 
helyezése 

*vállalt és felmerülő 
kockázatok számbavétele 
*risk bearing capacity 
(kockázatviselési 

Alapvető tőke: 134.556.000 
eFt 
Járulékos tőke: 54.832.000 
eFt 
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képesség) 
FHB *versenyképes üzleti terv, 

részvényesi érték növelése a 
cél 
*alapvető érték a prudencia 
*best practice előtérbe 
helyezése 
*módszertan sűrű, 
rendszeres felülvizsgálata 

*alkalmazott módszertan a 
credit risk+  
*LDA 

  

Gránit Bank *prudens, konzervatív 
*többszörös ellenőrzés 
jelentősége kiemelkedő 

 Alapvető tőke: 2.050.000 
eFt 
Járulékos tőke: --eFt 

 

MKB *anyabankhoz igazodik 
*felvállalható, 
kontrollálható, átlátható 
kockázatvállalás a cél 
*potenciális és tényleges 
kockázatok korai 
felismerésére törekszik 
*kockázattudatos 
*problémás ügyfelek egyedi 
és sztenderdizált kezelése 

*VaR módszer a normal 
folyamatokra és esetekre 
*forgatókönyv-elemzés 
alkalmazása szélsőséges 
esetekre, folyamtokra 

Alapvető tőke: 195.623.000 
eFt 
Járulékos tőke: 60.590.000 
eFt 

 

OTP *prudens és konzervatív 
tartalékképzés 
*döntések előkészítésének 
széleskörű információkon 
kell alapulnia 
*tőkeszükséglet számítását a 
bank stratégiájához kell 
alakítani 

*jelenbeli és jövőbeni 
kockázatok 
számszerűsítése 
*alkalmazkodás 
hangsúlyozása 

Alapvető tőke: 691.064.000 
eFt 
Járulékos tőke: 308.695.000 
eFt 

 

Raiffeisen Bank *kockázattudatosság 
*prudencia fontossága 

 Alapvető tőke: 133.752.000 
eFt 
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*kockázatarányos 
hozamelvárások 
meghatározása 
*kockázatok integrált 
kezelése 
*konzisztenci a kockázatok 
kezelésében 

Járulékos tőke: 52.187.000 
eFt 

Volksbank *olyan területen vállal csak 
kockázatot, ahova megfelelő 
szaktudást is tud párosítani 
*kockázatvállalását a 
rendelkezésre álló tőke 
alapján határozza meg 
egyértelműen időben 
előrehozottan 

*lehető legprudensebb 
tőketervezés 
*nem azonosítható és nem 
számszerűsíthető 
kockázatokra is legyen 
rendelkezésre álló tőke 

Alapvető tőke: 40.145.000 
eFt 
Járulékos tőke: 1.156.000 
eFt 

 

Hitelintézetek honlapján található nyilvánosságra hozatali dokumentumok (2009. december 31-i és 2010. december 31-i fordulónapra történt 
közlések) alapján 

Megjegyzés: Az intézmények kiválasztása véletlenszerű volt. A szövetkezeti hitelintézetek mérlegfőösszegük alapján véve reprezentatív mintát 
nyújtanak. A bankok vonatkozó jellemzői kizárólagosan a kvalitatív viszonyítást szolgálják. (OTIVA: Országos Takarékszövetkezeti 
Intézményvédelmi Alap, OTSZ: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) 
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2. táblázat: Egyes hazai intézmények tőkekövetelményi adatai a nyilvánosságra hozatali dokumentumuk alapján, 2009-2010. 
 

Intézmény neve Hitelezési kockázat 
tőkekövetelménye 

Piaci kockázat 
tőkekövetelménye 

Működési kockázat 
tőkekövetelménye 

Megjegyzés 

Agria Bélapátfalva 
Takarékszövetkezet 

138.571 e Ft - 44.304 e Ft  

Apátfalvi 
Takarékszövetkezet 

139.136 e Ft - 33.552 e Ft  

Baki Takarékszövetkezet 397.952 e Ft - 118.197 e Ft   
Balaton-felvidék 
Takarékszövetkezet 

146.782 e Ft 17.610 e Ft 61.040 e Ft  

Boldva és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

226.338 e Ft 4.180 e Ft 62.617 e Ft  

Dél-Pest Megyei 
Takarékszövetkezet 

211.835 e Ft - Védett információ  

Eger és Környéke 
Takarékszövetkezet 

405.496 e Ft alacsony 104.931 e Ft  

Gádoros és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

294.258 e Ft - 89.683 e Ft  

Fegyverneki 
Takarékszövetkezet 

n.a. - 74.386 e Ft  

Jász Takarékszövetkezet 285.877 e Ft - 81.387 e Ft  
Kiskunfélegyházi 
Takarékszövetkezet 

187.878 e Ft - 52.550 e Ft  

Örkény és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

   Kockázati adatok védett 
információk megállapítása 
szerint! 

Polgári Takarék 1.077.611 e Ft Ft 11.178 e Ft 251.971 e Ft  
Szabadszállás és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

134.145 e Ft - 39.081 e Ft  

Veresegyház és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

440.216 e Ft 8.250 e Ft 172.449 e Ft  
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CIB 139.388.000 e Ft 1.536.000 e Ft 15.552.000 e Ft  
Erste Bank 102.901.000 e Ft 1.277.000 e Ft 11.299.000 e Ft  
FHB 10.080.000 e Ft 38.000. e Ft 1.159.000 e Ft  
Gránit Bank 129.520.000 e Ft 7.000.000 e Ft 103.050.000 e Ft  
MKB 164.769.000 e Ft 9.251.000 e Ft 13.743.000 e Ft  
OTP 260.665.000 e Ft 29.231.000 e Ft 18.374.000 e Ft  
Raiffeisen Bank 127.227.000 e Ft 2.684.000 e Ft 15.043.000 e Ft  
Volksbank 26.455.000 e Ft 3.346.000 e Ft 2.705.000 e Ft  
Hitelintézetek honlapján található nyilvánosságra hozatali dokumentumok (2009. december 31-i és 2010. december 31-i fordulónapra történt 
közlések) alapján 
Megjegyzés: Az intézmények kiválasztása véletlenszerű volt. A szövetkezeti hitelintézetek mérlegfőösszegük alapján véve reprezentatív mintát 
nyújtanak. A bankok vonatkozó értékei kizárólagosan a nagyságrendi viszonyítást szolgálják. Bankok viszonylatában nagybank az1000 milliárd Ft 
feletti MFÖ-gel rendelkező, a közepes 100 és 1000 mrd Ft közötti MFÖ-ű és a kisbankok 100 mrd Ft alatti MFÖ-gel rendelkeznek,  valamint megjegyzendő, 
hogy egyes egyedi jellemzőkkel bíró, viszonylag új bankok is szerepelnek a mintában. 
 

3. táblázat: Az 1. és a 2. táblázatokban megjelenített hitelintézetek mérlegfőösszege, 2010. 
 

Intézmény neve Mérlegfőösszeg (e Ft-ban) 
Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet 4.991.565 
Apátfalvi Takarékszövetkezet 4.144.248 
Baki Takarékszövetkezet 12.932.477 
Balaton-felvidék Takarékszövetkezet 6.892.967 
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 6.871.657 
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 10.629.510 
Eger és Környéke Takarékszövetkezet 12.984.664 
Fegyverneki Takarékszövetkezet 5.934.132 
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 11.118.148 
Jász Takarékszövetkezet 10.627.342 
Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet 6.862.032 
Örkény és Vidéke Takarékszövetkezet 15.488.990 
Polgári Takarék 33 627 871 
Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 4.686.266 
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Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 14.267.397 
CIB 2.482.860.000 
Erste Bank 2.948.517.000 
FHB 845.205.000 
Gránit Bank 13.081.000 
MKB 2.749.837.000 
OTP 6.213.397.000 
Raiffeisen Bank 2.400.580.000 
Volksbank 503.582.000 

(PSZÁF, 2010/b.) 
Megjegyzés: A 3. táblázat bemutatja, hogy az 1. és 2. táblázatban szereplő szövetkezeti hitelintézetek mérlegfőösszegük alapján vett mintából 
kiindulva reprezentatív mintának tekinthetőek. A szövetkezeti hitelintézeteknek a PSZÁF 2010. évi Aranykönyve alapján vett egyedi adatok 
vonatkozásában a mérlegfőösszeg átlagértéke 12.565.143 e Ft 
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9. számú melléklet 
 

Egyes hitelintézetek vállalati és lakossági hitelkamatai 
 

Intézmény neve Vállalati hitel kamatai Lakossági hitel kamatai 
Dél-Pesti Takarékszövetkezet Jegybanki alapkamat + kamatfelár 17-19 % 
Gyula és Vidéke Takarékszövetkezet 15-20 % 24-25 % 
Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet n.a. 15-25 % 
Kaposmenti Takarékszövetkezet 10-15 %, 30 % 18-24 % 
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Jegybanki alapkamat + 6 % (okt: 12%) 15-20 % 
Lébény és Vidéke Takarékszövetkezet 11-15 % 21-28 % 
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 12-18 % 21 % 
Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Jegybanki alapkamat + 5 % (okt: 11%) 18-21 % 
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 10-16 % 18-25 % 
Rónaság és Vidéke Takarékszövetkezet 15-18 %, 24 % 20-22 % 
Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 14-16 % 20-22 % 
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 10-13 % 20-30 % 
Budapest Bank 12-16 %, egyedi tárgyalásokkal csökkenthető 10-28 % 
CIB 8-10 %, egyedi tárgyalásokkal csökkenthető 20-22 % 
Erste Bank 8-11 % 12-22 % 
OTP Bank 10-14% 18-23 % 

Hitelintézetek honlapjain található hirdetmények alapján, 2011. október 
 
Megjegyzés: A takarékszövetkezetek kiválasztásánál elsődleges szempont az volt, hogy az ország területén szórtan helyezkedjenek el a vizsgált intézmények 
és nagyságuk is eltérő. (A mintában 1 takarékszövetkezet mérlegfőösszege az átlagnál magasabb, 4 takarékszövetkezet mérlegfőösszege az átlagérték körüli, 
6 takarékszövetkezet mérlegfőösszege pedig az átlagérték alatti, 1 intézmény esetében az adat nem ismert.) A vállalati hitelek oszlop értékei a kis- és 
középvállalkozások számára kínált értékeket jeleníti meg. Tipikus ügyletek értékei szerepelnek, nem az állami támogatásos hitelek kamatai. (A 
takarékszövetkezeti 14 %-os átlagérték és a banki 11 %-os átlagérték vehető nagyságrendileg a vállalati hiteleknél, lakossági hiteleknél a 
takarékszövetkezetek 21 %-os átlagértékkel tekinthetőek, a bankok pedig 19-20 %-os értékkel.)  A takarékszövetkezetek vonatkozásában a termékkínálat 
szűk, egyedi tárgyalási megállapodás lehetőségére nem hívják fel a figyelmet. A bankok vállalati hiteleiben a kínált termékek és konstrukciók száma 
jelentősen több és valóban egymástól eltérő termékek kerülnek ajánlatra. A lakossági hiteleknél a személyi kölcsönök, szabad felhasználású hitelek és 
áruvásárlási hitelek jelennek meg. A támogatott lakáshiteleket nem építettem be a kiemelt és vizsgált értékekbe egyik intézménynél sem. 


