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AA bankszabályozás napjainknak is fontos és ak-
tuális kérdése. Szinte nincs olyan személy, akinek
ne lenne kapcsolata egy hitelintézettel. Ez lehet
akár eszközoldali (hitelfelvétel) vagy forrásoldali
(betételhelyezés) jellegû. A mai világban már a fi-
zetési forgalom is elképzelhetetlen a hitelintéze-
tek nélkül. A szabályozás az ügyfelek, a gazdaság
és a társadalom szempontjait is felveti. Az ügyfe-
leknél az alapvetõ fogyasztóvédelmi érdekek 
jelennek meg, a gazdaság és a társadalom szem-
pontjából pedig a stabilitás a meghatározó. A hi-
telintézetek stabil intézményként a gazdaság
alapkövei és motorjai, azonban a stabilitás hiánya
bizalmatlanságot, veszteséget és káoszt eredmé-
nyez, amely a sajátos eszköz-forrás szerkezet kö-
vetkeztében öngerjesztõ folyamatot indíthat el
vagy erõsíthet. A szabályozás szempontjai tehát
többrétûek lehetnek, de merültek fel olyan szem-
pontok, amelyek szerint a bankszabályozás feles-
leges és kerülendõ vagy korlátozandó.

A BANKSZABÁLYOZÁS 
SZÜKSÉGESSÉGÉNEK VITÁJA

Néhány évtizede nagy viták voltak a bankszabá-
lyozás szükségességérõl és korlátozásáról (ta-
nulmányok, cikkek, jellemzõen a ’70-es, ’80-as
években és a 2000-es évek elsõ néhány évében).
Ezek a viták jellegükbõl fakadóan leginkább el-
méleti síkon maradtak (néhány gyakorlati –
svéd, kanadai – egyszerûsített és nem teljes kö-
rû példa kivételével).1 Az elmúlt évek pénzügyi
válsága a gyakorlati elmaradást (de legalábbis
korlátos alkalmazást) mintegy egyoldalúan iga-
zolta. A bankszabályozás ellenzõi a „free bank-
ing” hívei. A free banking lényege a bankszabá-
lyozás kismértékû jelenléte vagy akár hiánya; a
szabályozás keretében a pénzteremtés a megha-
tározó, azaz ennek szabályozása, avagy ennek
hiánya. A szemlélet megkérdõjelezi a központi
bankok szükségességét és a bankok abszolút
megfelelõ döntéseire, a laissez faire teljes érté-
kûségére alapoz. A Nilsson (Nilsson, 1981, 138.
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oldal) által idézett Göteborgs Handels – och
Sjöfartstidning a következõket írja: „a pénz- és
hitelszabályozást kizárólag egy általános szabá-
lyozási elvvel kellene korlátozni”.2

Ahogyan Rothbard (2008) fogalmazza meg:
ugyanolyan keretek és feltételek mentén kelle-
ne a bankokat is mûködni engedni, ahogyan az
összes többi vállalkozásnak lehetõsége van, az-
az beavatkozó szabályozás nélkül. A kormány-
nak nem kellene szabályoznia és beavatkozó
jellegû ellenõrzés alatt tartania a bankokat.
Rothbard egyetlen szabályozási elvet – és sem-
mi esetre sem részletszabályozást – tart elfo-
gadhatónak, ez pedig a szolvencia fenntartásá-
nak kötelezettsége, amit a bankok felé elõ kell
írni, ellenkezõ esetben maga a piac hamarabb
veti ki magából az ezt nem teljes mértékben tel-
jesítõ intézményt. Vera Smith (1990) felhívja a
figyelmet arra, hogy a free banking keretében a
bankok felelõssége magas, magasabb, mint egy
általános vállalkozásé, azonban a jogai nem
olyan teljes körûek, mint egy általános vállalko-
zásé. Ennek oka a tevékenység sajátosságában
rejlik, hiszen ügyfélbetétekkel tevékenykedik,
és folyamatosan rendelkezésre kell állnia a visz-
szafizetésre.

Viszonylag hosszan érvel ezen elvek mellett
Dowd több írásában is, amelyben a logika és az
érdekek mentén mutatja be a szabályozás nél-
küli banki lét önmûködését. Ezeket az érveket
Mérõ Katalin (2004) részletesen ismerteti írásá-
ban. Dowd (2003) egyetért az aszimmetrikus
információk meglétével, ami a bankszabályozás
mellett érvelõk egyik fõ érve, és szintén elfo-
gadja a banki belsõ monitoring szükségességét,
valamint akceptálja a likviditási transzformáci-
ós szerepet a bankoknál. Ettõl függetlenül úgy
látja, hogy az állami betétbiztosítás, a banki tõ-
keszabályozás, valamint a jegybankok végsõ
mentsvár, végsõ hitelezõi szerepe nem segíti és
támogatja a prudens mûködést, hanem éppen
ellenkezõleg, megítélése szerint gátolja. 
A bankvezetõk józan belátására alapoz, amely
szerint hosszú távon szeretnének mûködni, az-

az meg kívánják õrizni betéteseiket és azok bi-
zalmát.

A szerzõ maga a bankszabályozás szükséges-
ségével ért egyet, viszont annak kereteit, kiter-
jedését vagy formáját vitatja különbözõ szem-
pontok vizsgálata mentén. Az információs
aszimmetria és a betétesek védelme szabályozá-
si kérdés. Az információs aszimmetria minden
vállalkozásnál fennáll valamilyen formában és
szinten, ami akkor kerül elõtérbe, ha a megta-
karításunkat bízzuk az érintett félre. Az aszim-
metria csökkentése két fõ formában jelenhet
meg. Egyrészt maga a felügyeleti hatóság és an-
nak a tevékenysége, ha nem is részletes és több
információt biztosít, de a biztonságot eredmé-
nyezi, hogy az aszimmetria nem jelent titkokat
és tudásra érdemes információ nem ismeretét.
Ugyanakkor az információéhséget csillapítja a
bankok 2008 óta fennálló kötelezettsége, mivel
a nyilvánosságra hozatali kötelezettség kereté-
ben a hitelintézeteknek nyilvánosságra kell
hozniuk számos tevékenységi és tõkehelyzeti
adatukat, amely egyrészt összehasonlíthatósá-
got biztosít, másrészt hozzáértés esetén (akár
tanácsadó formájában is) az eddig nem ismert
egyedi adatok által a hitelintézet más szem-
pontból és a korábbinál mélyebben is értékel-
hetõvé válik.

Az elmúlt években a bankszabályozás fontos
kérdése volt uniós szinten a betétesek védelme.
Komoly viták voltak a betétbiztosítási rendszer
jellemzõirõl és a védett összeghatárról. A rend-
szernek alapvetõen két típusa lehet, az ex post
és az ex ante, amelynek lényege, hogy a bankok
vagy egy negatív eset bekövetkeztekor teljesí-
tenek befizetéseket, amelybõl az ügyfelek ki-
elégítése megtörténhet, vagy elõre történnek
befizetések, amely összeg bármikor rendelke-
zésre áll, valamint intézményi befektetõként a
betétvédelmi alap meg tud jelenni a pénz- és tõ-
kepiacon. Egyes országok a két alapesetet öt-
vözték, azaz vegyes rendszert alakítottak ki. 

A betétesek védelme nemcsak egyedi ügyfél-
szinten meghatározó és nemcsak a bankpánik,
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bankcsõd, rendszerszintû csõd vagy akár a gaz-
dasági stabilitás szempontjából fontos, hanem
meghatározó vizsgálati szempont a határon át-
nyúló tevékenységnél is. Ennek különleges je-
lentõsége a betétvédelmi rendszer jellegén kívül
a betétvédelmi összeghatárban jelenik még
meg. A határon átnyúló tevékenység kereté-
ben, a fióktelep létesítésekor az intézmény nem
telepszik le teljesen, nem létesít új intézményt
egy adott országban, viszont a tevékenysége je-
lentõs lehet. Nem is feltétlen fontos az intéz-
ményi tevékenység nagysága, mivel – egyfajta
tágan értelmezett fogyasztóvédelmi szempont
szerint – az ügyfelek védelmének meg kell való-
sulnia. Az összeghatár pedig – pont ilyenkor –
még fontosabb. Egy uniós egységes betétvédel-
mi összeghatár kialakítása a tagállami eltérõ 
jövedelmi és vagyoni viszonyok körülményei
között egyrészt nehéz, másrészt egyenlõtlen. 
A jelenlegi összeghatár, a 100 000 euró tagálla-
monként eltérõ arányokat mutat, hiszen Ma-
gyarországon a természetes személyek össz-
betéti állományának a túlnyomó többségét (90
százalék feletti arányban) lefedi, viszont vannak
tagállamok, ahol ez az érték jóval alacsonyabb
mértékû. A magyar viszonylatban magasnak
mondható összeghatárt a válság hatására állapí-
tották meg az unióban 2010 decemberében
(Coreper, 2011). A válság abban a tekintetben is
változásokat hozott a betétvédelem terén, hogy
egyértelmûen elmozdulás történt az ex ante jel-
leg felé, legalább egy összeghatár keretéig. 

A bankszabályozás másik aspektusa a bank-
szabályozást támogatók körében a bankcsõdök
kérdésköre. Mérõ Katalin (2004) részletesen
kifejtve mutatja be az utat a bankpániktól,
bankcsõdön és fertõzésen át a rendszerszintû
bankválságig. A sajátos eszköz-forrás szerkezet
magától értetõdõen magában hordozza a bank-
pánik lehetõségét, mivel a betétesek megingó
bizalom esetén kiveszik megtakarításaikat,
amely a likviditást rontja vagy akár teljesen
megszünteti. Az elõbbieken túlmenõen egy
bankpánik költséget és veszteséget még kisebb

mérték, hatás és probléma esetén is eredmé-
nyezhet. A hatások, a kiterjedés, a bizalom-
vesztés és más tényezõk mentén is tovább ter-
jedhet a bankpánik más bankokra is. Ez esetben
már rendszerszintû válságról beszélünk. Ilyen-
kor – ahogyan Mérõ Katalin (2004) is felhívja
rá a figyelmet – már nemcsak egyedi költségek
merülnek fel a bankoknál, hanem a betétesek
kompenzálása, a bizalomvesztés és a funkciók
helyreállítása miatt veszteség merül fel, ami tár-
sadalmi költségként értelmezendõ. 

A hátrányok és problémák nemcsak a költ-
ségben vagy a veszteségben értelmezhetõk, a
bizalom megtörése vagy elvesztése ugyanis ko-
moly, hosszú távon helyrehozható tényezõ. 
A fizetési és a pénzügyi szektor számos eleme
a bizalom elvéhez szorosan kötõdik. A gazda-
ság és a pénzügyi rendszer stabilitása egymás-
hoz szorosan kapcsolódó elv és gyakorlat.

A BANKSZABÁLYOZÁS 
TÕKEKÖVETELMÉNYI VONATKOZÁSAI

A bankszabályozás tehát minden ország fontos
eszköze és felelõsségi köre. Ezt Magyarország
is ennek megfelelõen látja el, valamint a bank-
szabályozás szerepe és jelentõsége Magyaror-
szágon az elmúlt 1-2 évben még fogyasztóvé-
delmi szempontból is kiemelt jelentõséget ka-
pott. Az erre vonatkozó hazai szabályozás lé-
nyege az egyoldalú (bank általi) szerzõdésmó-
dosítási lehetõség korlátozása és a tájékoztatási
kötelezettség bõvítése volt. A szociális jellegû
végtörlesztési és az elõbb említett fogyasztóvé-
delmi szabályozási kérdések nagy médianyilvá-
nosságot kaptak, a társadalom egyes részét mé-
lyebben érintik és meghatározók a hitelintéze-
tek vonatkozásában is. A hitelintézeteket azon-
ban számos egyéb – nemzetközi és uniós – sza-
bályozási változás érintette és érinti hosszabb
távon, átfogó jelleggel és kardinálisabban,
azonban ezek szakmai súlyuk miatt kisebb mé-
dianyilvánosságot kapnak és kaptak. Ezek az
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említett szabályozási vonulatok a tõkekövetel-
ményi szabályok. Átfogóan hatottak a bankok-
ra, növelték az átláthatóságot, alapvetõen a ma-
tematikai modellek által közelebb került az
ügylet kockázata, azaz a nemteljesítés valószí-
nûsége és a tõkekövetelményi érték egymás-
hoz. A korábbi szabályozásalapú rendelkezése-
ket felváltotta a kockázatalapú szabályozás.
Számos értékelõ cikk és írás3 jelent meg e témá-
ban, így jelen cikknek nem célja az ismertetés
és a módszertani elemzés. Fontos azonban a
szabályozások más aspektusait vizsgálni, még-
pedig a hasznosságukat, a következményeiket,
az alkalmazási helyzetüket, valamint illeszke-
désüket a hazai környezethez, ennek következ-
ményeit és problémáit.

A banki tõkekövetelményi szabályok a Bázel
II nemzetközi ajánlás formájában öltöttek tes-
tet elsõ lépésben 2004-ben. Ezen alapulva ké-
szült ez az uniós tõkekövetelményi szabályozás
2006. júniusi elfogadással Capital Requirements
Directive4 néven. A szabályozás kardinális mó-
dosítások nélkül vette át a Bázel II-es ajánlást,
azonban volt egy nagy különbség a két megkö-
zelítésben. A nemzetközi ajánlás a nemzetközi-
leg aktív bankokra vonatkoztatta szabályozási
ajánlását, az uniós szabályozás pedig minden hi-
telintézetre, sõt a befektetési vállalkozásokra is
kiterjesztette a szabályozást és az alkalmazási
kötelezettséget. Ezzel véleményem szerint
olyan folyamat indult el, amelynek számos ne-
gatív hatása van.

A BANKI TÕKEKÖVETELMÉNYI 
SZABÁLYOK EGYES FILOZÓFIAI, 
MEGKÖZELÍTÉSI PROBLÉMÁI

A tõkekövetelményi szabályozás rendszermeg-
újító szerepe, a korszerûség felé való hatalmas
léptei elvitathatatlan pozitív elemek, a szabá-
lyozás azonban számos negatív következmény-
nyel is jár. Egyik legaktuálisabb és legnagyobb
figyelmet igénylõ aspektusa, hogy a szabályo-

zás a múltbeli adatokra épülése és a hitelintéze-
ti alapmûködési logika mentén felerõsíti a pro-
ciklikusságot5 és annak hatásait. A szabályozás
egységessége a verseny fokozása és az átlátha-
tóság növelése felé hatott, valamint a csoport-
szintû felügyelet teljesítését is elõsegítette. Az
egységes szabályozásnak azonban számos ne-
gatív hatása is van. 

A banki tõkekövetelményi szabályozás egy-
ségesítése a bázeli nemzetközi ajánlások kere-
tében indult el. Ez a nemzetközileg aktív 
bankokra terjesztette ki hatályát. Ezek az in-
tézmények alaptevékenységükben, nagyság-
rendjükben és szolgáltatási jellegükben (széles
ügyfélkör, széles ügyletkör, nagy földrajzi ki-
terjedés stb.) összemérhetõk és egységes szem-
léletben kezelhetõk. Tevékenységük határokon
átível, méretük alapján nemzetközi szinten is a
nagy jelzõvel illethetõ. Ehhez képest az uniós
szabályozást – mint említettem – minden hitel-
intézetre és befektetési vállalkozásra kiterjesz-
tették, így került a legkisebb szövetkezeti hitel-
intézet is a legnagyobb nemzetközi bankokkal
egy megítélés, szabályozás és feltételek alá. 

Az intézményi méretek önmagukban sejtet-
ni engedik, hogy ugyanazon modellek alkalma-
zása a nagyságrendek, az összetettség, a port-
fóliók jellege miatt számos kockázatot hordoz
magában. Erre számos kritikai cikk és elemzés6

jelent már meg, így itt most alapvetõ háttérele-
mekre és környezeti kapcsolódásokra mutatok
rá. Az országok eltérõ gazdaságpolitikai elvek-
kel és célokkal mûködnek, még akkor is, 
ha egyes elemek megfogalmazása hasonlít. 
A bankszabályozás uniós szabályozásakor a
tagállami eltérések és egyedi jellegek nagymér-
tékben meg is jelennek. (A szerzõ maga a ko-
rábbi Pénzügyminisztérium, ma Nemzetgazda-
sági Minisztérium munkatársaként 2003-tól
számos pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó
szabályozás-elõkészítésnél és tárgyalásnál fi-
gyelemmel kísérhette a változtatási javaslato-
kat, a háttereket, a lobbifolyamatokat és a vál-
tozékonyság következményeit, és aktív részese
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volt az uniós és hazai szakmai munka minden
szakaszának.)

Természetesen az uniós célok, azaz a szolgál-
tatások nyújtásának szabadsága, a tõke áramlá-
sának szabadsága, az összehasonlíthatóság, a
verseny fokozása, a transzparencia növelése
mind fontos szempont és nem hagyható figyel-
men kívül, azonban ezeknek az egységesség, az
egységes szabályozás – mint alapvetõ eszköz –
egy mélységi szintet követõen hátrányokkal,
nehézségekkel és problémákkal jár. Ennek le-
hetünk tanúi a banki tõkekövetelményi szabá-
lyozásnál is, hiszen több száz oldalnyi részletes
szabályozás rögzítette a hitelintézetek hitelezé-
si, piaci és mûködési kockázatai tõkekövetel-
ményének megállapítását. A bankcsoportok át-
láthatóbb mûködése, a könnyebb csoportszin-
tû felügyelet kivitelezése és ellátása fontos
szempont, a költségcsökkentés, hatékonyság
fokozása felé mutat, azonban nem írhatja felül
az egyedi hitelintézetek egyedi tevékenységi
körének hatékonyságát és funkcióinak megfe-
lelõségét. A banki tõkekövetelményi szabályo-
zás egységességének mélységi szabályozása vi-
szont számos alkalmazási nehézséget jelent, és
költséget eredményez.

Az eltérések, az alkalmazási nehézségek
alapja az eltérõ gazdaságtörténet, gazdaságpoli-
tika, jogszabályi környezet, intézményi kör-
nyezet és politikai hangsúlyok. Ennek mindnek
alapvetõ kihatása van az ügyletekre, az ügyfe-
lekre, azok megítélésére és a lehetséges kedve-
zõ szabályozások alkalmazására. Legtipikusabb
példaként a kis- és közepes vállalkozásokat le-
het említeni. Ezek mérete és megközelítése or-
szágonként, tagállamonként eltérõ, azonban
mindenhol kiemelt figyelmet szentelnek rájuk.
Viszont az egyes országokban a súlyuk, jelen-
tõségük a GDP, a foglalkoztatás és a pénzügyi
finanszírozás szempontjából nagyon eltérõ.
Magyarországon a kis- és közepes vállalkozá-
sok aránya igen magas, különös tekintettel a
mikrovállalkozásokra. Ennek megfelelõen és az
intézményi környezethez is kapcsolódóan kije-

lenthetõ, hogy a kis- és közepes vállalkozások
finanszírozását segítõ állami kezességvállalás
menete, mértéke és jellege is eltérõ országon-
ként, márpedig ezek beépülése alapvetõen hatá-
rozza meg az õket finanszírozókat, azaz a hitel-
intézeteket is. Szintén fontos kapcsolódási
pont a számviteli szabályozás. A tõkekövetel-
ményi szabályozás nagymértékben épít a szám-
viteli értékelésre, elhatárolásokra és szabályo-
zásra, azonban a számviteli szabályozás egysé-
gessége közel sem olyan mértékû, mint a banki
tõkekövetelményi szabályozásé, így tagálla-
monként nagy eltérések találhatók (késedel-
messég határnapja, értékvesztés és céltartalék
elhatárolása és fogalma, egyedi és port-
fólióalapú értékelések stb.) 

A bázeli ajánlás keretében egy részletes és
szinte minden elemre kiterjedõ banki kocká-
zatszámítási, kockázatkezelési és tõkekövetel-
ményi szabályozási alapot készítettek elõ. En-
nek elõnye az ajánlás jellege, azaz ettõl el lehet
térni és alkalmazási kötelezettsége sem áll fenn.
A mozgástér az egyes országok számára adott,
viszont egy szakmailag sok szempontból elõre-
lépést és fejlõdést jelentõ tõkekövetelményi
szabályozási forma (kockázatok pontosabb fel-
mérése) felé történhet elmozdulás. Az ajánlási
jelleg lehetõvé teszi, hogy az eltérõ gazdasági,
gazdaságpolitikai, gazdaságtörténeti, fogyasz-
tási szokásbeli és egyéb jellemzõk mentén szá-
mos – nem európai uniós – ország megfelelõen
kezelve a szabályozást a csak nemzetközileg
aktív bankjaikra nézve alkalmazzák az ajánlást. 

Ugyanakkor az uniós tõkekövetelményi sza-
bályozás már kötelezõ érvényû, így az egysé-
gesség a szabályozás teljességében kötelezett-
ségként jelenik meg az Európai Unió tagállamai
felé. Az igazsághoz tartozik annak a ténynek a
feltárása is, hogy a tárgyalások során (a szerzõ
a Pénzügyminisztérium szakértõjeként a tagál-
lami egyedi érdekek érdekérvényesítését a tár-
gyalóasztalnál személyesen teljesíthette Ma-
gyarországot illetõen, és nyomon követhette a
többi tagállam vonatkozásában) az irányelv mi-
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nõségét és célját több esetben is az eltérõ érde-
kek beépülése rontotta. Az alapprobléma az,
hogy az ilyen mélységû szabályozás nehézsége-
ket eredményez a tagállami és intézményi szin-
tû alkalmazáskor, valamint az, hogy egyes mó-
dosítási javaslatokat az irányelv szétesése nél-
kül kellett beilleszteni (oda nem illõ szabályo-
zásként vagy akár ellentmondásként); így
kényszer jellegû „megoldások” kerültek az
irányelvbe és az alkalmazási gyakorlatba. Ilyen
a nagyon nagy számú diszkréció,7 nemzeti és
felügyeleti szinten8 egyaránt.

A BANKI TÕKEKÖVETELMÉNYI 
SZABÁLYOK ALKALMAZÁSI 
ÉS JOGI VETÜLETI PROBLÉMÁI

Az említett eltérések9 még hosszan sorolhatók
lennének, azonban így is láthatók a társadalmi,
gazdasági és fogyasztóvédelmi okok és követ-
kezmények, hiszen a hitelintézetek magasabb
költségei az árazásban lecsapódnak és az ügyfe-
leket terhelik, hatásukban visszacsapódva gaz-
dasági és társadalmi szinten egyaránt. 

A kérdés további tárgyalásakor elõször is tisz-
tázni kell az egyik fõ problémát, hogy az uniós
szabályozás két fõ vetületre bontható: közös
szabályozás és közösségi szabályozás. A közös-
ségi szabályozásnál az egységesség fel sem me-
rül, valamint a közös szabályozás terén is az egy-
ségesség, a szabályozási mélység eltérõ, így a
háttérszabályozás ennek megfelelõen eltérõ az
unió tagállamaiban. Magyarországon ennek
több vetülete van. Egyrészt a számviteli szabá-
lyozás egységességének10 mélysége nem akkora,
mint a banki tõkekövetelményi szabályozásé,
így az egymásra épülõ szabályozási részek nem
kellõen fednek át. A másik kardinális elem a 
banki tõkekövetelményi szabályozás vonatko-
zásában a hitelezési kockázatot csökkentõ ele-
mekhez kapcsolódó háttérszabályozás. Ezek a
mérséklõ elemek a 2008-ban életbelépõ tõkekö-
vetelményi szabályozás alkalmazásának kezdete-

kor jelentõsen bõvültek. Ugyanakkor a szabá-
lyozás bõvülése és megengedõ jellege mellett az
alkalmazhatóság nem jelenik meg, mivel a hát-
térszabályozás nem biztosítja a feltételrendszer
teljesülését, teljességét. Ezek közül kiemelhetõ a
közhiteles nyilvántartások hiánya,11 a földhiva-
tali nyilvántartási rendszer anomáliái,12 az árve-
rezési moratórium, a mérlegen belüli téteknek és
a polgári törvénykönyv beszámítás fogalmának
diszharmóniája.13 Ez eredményezi azt, hogy
egyes téteket a hitelintézetek a gyakorlatuk
mentén elfogadnak, befogadnak és banki gya-
korlat alapján az ügylet fedezett, azonban a tõ-
kekövetelmény meghatározása szempontjából
nem. Ennek egyenes következményeként ez
megjelenik az árazásban és a magasabb kockáza-
ti érték magasabb kamatot, díjtételt jelent a fi-
nanszírozott számára. Ez a fogyasztók felé hárul
tovább, így társadalmi és gazdasági vonatkozásai
is egyértelmûen adottak. Ugyanakkor a háttér-
szabályozásokat alapvetõen más céllal, okkal és
logikai rendszerrel alakították ki. 

Nem minden esetben képzelhetõ el, hogy a
háttérszabályozás feltétlenül alkalmazkodjon
egy másik szabályozáshoz, jelen esetben a tõke-
követelményi szabályozáshoz, amely viszont az
uniós irányelvi szöveg alapján részletezett és
tartalmában, jellegében kötött. Ugyanakkor
minden szabályozásnak és a szabályozás meg-
változtatásának következményei között a költ-
ségvonzat is megjelenik. Így adott esetben a
jogalkotói szándék még fenn is állhat, azonban
a források hiánya akadályt jelenthet, amely fõleg
igaz egy gazdasági és pénzügyi válsággal terhelt
idõszakban. Természetesen a költségbeli jelleget
az is befolyásolja, hogy egyszeri (felállítási, el-
készítési stb.) vagy folyamatos (mûködtetési,
korszerûsítési stb.) költségekrõl beszélünk-e,
valamint az externális hatások határozzák meg a
döntés kimenetelét. Az egyes döntéseket gaz-
dasági és politikai tényezõk határozzák meg, így
a negatív externáliák felmerülése kényszer jel-
leggel, a pozitív externáliák fennállása pedig
ösztönzõ jelleggel hat a döntést hozókra. 
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Alapvetõen tehát végig kell gondolni a sza-
bályozás egymásra épülésének rendszerét és a
következményeket. A nemzetközi szintet aján-
lás formájában határozták meg, így az ettõl va-
ló eltérés lehetõsége adott, az igazodási utak
automatikusan szélesebb körben értelmezhe-
tõk. A vonatkozó uniós szabályozás, a tõkekö-
vetelményi irányelv kötelezõ érvényû, mélysé-
gében és jellegében is, így ennek a szabályozási
szintnek már figyelembe kellene vennie a hát-
térszabályozások kapcsolódásait, jellegét, ki-
terjedését és hatókörét. A szabályozásokat
megelõzõ hatástanulmányoknak ez is célja len-
ne, azonban jellemzõen nem fordítanak rá kel-
lõ figyelmet és idõt, hanem majdhogynem kizá-
rólagosan az adott szabályozási részre fóku-
szálnak. Ugyanakkor sok esetben a probléma
megoldásának egyedüli lehetõsége az uniós
szintû szabályozásban, az ottani összhang meg-
teremtésében és az összhanghiány (közös jog,
közösségi jog vetületei stb.) fennálltában való
problémakör figyelembevételével jeleníthetõ
csak meg. 

A BANKI TÕKEKÖVETELMÉNYI 
SZABÁLYOK EGYES PROBLÉMÁI 
A SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEKNÉL 

A szabályozás egységességi mélységének kriti-
káját meg lehet fogalmazni az általános szabá-
lyozási, háttér-szabályozási területen kívül in-
tézményi aspektusból is. A hitelintézet teljes
kategóriáját tekintve országokon belül is nagy
különbségek mutatkoznak, hiszen a takarék-
szövetkezetek egészen más súlypontot és hely-
zetet jelenítenek meg, azonban ugyanazokkal a
tõkekövetelményi szabályokkal néznek szem-
be, mint a nemzetközileg aktív bankok.

Tovább folytatva tehát az elemzést, Magyar-
országon a bankok és a takarékszövetkezetek
közti funkcionális, méretbeli, tevékenységi és
egyéb eltérésekre szükséges fókuszálni. A taka-
rékszövetkezetek egyedi feladatai, piaci szerep-

köre és az ügyfelek által megjelenített elvárások
terén szûken körülhatároltak, mozgásterük be-
határolt. A takarékszövetkezetek alapvetõ célja
és feladata egy olyan földrajzi helyen történõ
pénzügyi szolgáltatásnyújtás, ahol egy bank mé-
retgazdaságossági okból bankfiókot nem nyitna,
nem nyit. A takarékszövetkezetek elhelyezkedé-
se által az ügyfélkörük, az igényelt szolgáltatás
és a lehetõségek erõsen behatároltak. Függetle-
nül attól, hogy mint vállalkozás, mint pénzügyi
szolgáltató alapvetõ célja a profitmaximalizálás,
a takarékszövetkezetek megvalósuló feladatköre
és (a klasszikus vállalatgazdasági elvek helyett)14

elõtérbe kerülõ célja a fellelt piaci szegmens, az-
az a kisebb települések lakosságának kiszolgálá-
sa a pénzügyi szolgáltatások terén. Ennek meg-
felelõen a nagyságrendek az összegek terén ki-
sebbek, az ügyletek összetettsége jellemzõen
alacsony szintû. Az ügyfelek szinte teljes egé-
szében csak lakossági ügyfelek és önkormány-
zatok. A lakossági ügyfelek kategóriájába tar-
toznak az egyéni vállalkozók, õstermelõk, mik-
ro- és kisvállalkozások is. A vidékfinanszírozás
és a mezõgazdasági területek finanszírozása
egyedi feladatokat jelent a takarékszövetkezetek
számára, ugyanakkor portfóliójuk összetétele is
egyedivé válik általuk. Az 1. táblázat adatait
megvizsgálva jól láthatók az eltérések, amelyek-
bõl néhányat kiragadok és bemutatok. A lakos-
sági hitelállomány a takarékszövetkezeteknél
43–45 százalék, a bankoknál 36–39 százalék. 
A takarékszövetkezeteknél a külfölddel való
kapcsolat meg sem jelenik az adatok feldolgozá-
sa kapcsán, a bankoknál 10–12 százalékos arányt
képvisel. A takarékszövetkezetek forrásainak 80
százaléka ügyfélbetét, a bankoknál ez 40 száza-
lékos nagyságrendet képvisel. A takarékszövet-
kezetek eszközeinek 42–45 százaléka hitel, a
bankoknál ez az arány 62–65 százalék. (Lásd 2.
táblázat) Teszik mindezt mindkét intézmény-
csoportnál azonos egyfajta tevékenységi intenzi-
tási arány mellett, hiszen a saját tõke aránya
mindkét intézménynél azonos a forrásokon be-
lül. Azaz mind a kvalitatív, mind a kvantitatív
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1. táblázat 

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK 
ÉS BANKOK FORRÁSÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA

2009. 12. 2010. 3. 2010. 6. 2010. 9. 2010. 12.
Források  összesen  (Mrd  Ft)  –  szövetkezeti  hitelintézet 1  602,6 1  612,2 1  639,9 1  662,6 1  733,6

Ügyfélbetétek 1 328,9 1 335,7 1 347,7 1 375,9 1 450,4

Monetáris pénzügyi intézményektõl 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 tõke 114,1 118,3 121,1 124,2 123,0
Források  összesen  (Mrd  Ft)  –  bank 28  996 28  377 29  829 28  689 28  157

Ügyfélbetétek 11 946 11 720 11 693 11 533 11 601

Monetáris pénzügyi intézményektõl származó betétek 5 190 5 193 5 727 5 508 5 237

Felvett hitelek 4 233 3 859 4 057 3 844 3 689

Saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 3 132 2 923 3 043 2 926 2 872

Egyéb források 1 450 1 504 2 088 1 693 1 633

Hátrasorolt vagyoni kötelezettségek 667 653 686 689 648

Saját tõke 2 378 2 525 2 535 2 496 2 477

Forrás: PSZÁF (2011)

2. táblázat 

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK ÉS BANKOK ESZKÖZÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA 
SZÁZALÉKOS ARÁNYBAN 

(százalék)

2009. 12. 2010. 3. 2010. 6. 2010. 9. 2010. 12.
Eszközök  összesen  (Mrd  Ft)  –  szövetkezeti  hitelintézet 1  602,6 1  612,2 1  639,9 1  662,6 1  733,6

Pénztár és elszámolási számlák 3 2,7 2,8 2,8 3,1

Forgatási célú értékpapír 20 18,3 17,7 18,5 20,9 

Befektetési célú értékpapír 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 
Eszközök  összesen  (Mrd  Ft)  –  bank 28  996 28  377 29  829 28  689 28  157

Pénztár és elszámolási számlák 1,8 2,0 2,2 2,1 2,0 

Forgatási célú értékpapír 12,2 11,2 12,1 12,6 12,6 

Befektetési célú értékpapír 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 

Forrás: PSZÁF (2011)
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elemzés egyértelmûen alátámasztja, hogy a két
intézmény céljaiban, ügyfélkörében és tevékeny-
ségi mutatóiban nagymértékû eltérést mutat.
(Lásd 3. táblázat)

Ugyanakkor a jogszabályi kötelezettségek a
két intézménycsoportnál azonosak. Ezek telje-
sítése érdekében a takarékszövetkezetek szá-
mos fejlesztést elvégeztek, infrastruktúrájuk-
ban, informatikai, nyilvántartási rendszereik-
ben fejlesztettek és a fenntartásra is folyamato-
san pénzösszeget fordítanak. Tipikus példája
ennek a nyilvánosságra hozatali kötelezettség
teljesítése, amely a honlappal egyébként nem
rendelkezõ hitelintézetekre15 is vonatkozik,
mint elektronikus tájékoztatási kötelezettség,
azonban ezen dokumentumok ismerete és ol-
vasottsága rendkívül alacsony szintû. Az intéz-
mények által elérhetõ tõkekövetelményi köte-
lezettség csökkenése elenyészõ vagy nem is

jelentkezik.16 Különös tekintettel arra, hogy a
takarékszövetkezetek az egyszerû módszereket
alkalmazzák és a hitelezési kockázat tõkeköve-
telményének csökkenése megvalósul ugyan,
azonban az új kockázatként belépõ mûködési
kockázat jelentõsen megemeli a tõkeszükséglet
szintjét. (Lásd 4. táblázat)

Ráadásul a takarékszövetkezeteket többszö-
rösen sújtja az a negatív hatás is, amely abban
testesül meg, hogy az uniós tõkekövetelményi
szabályozásnak a kapcsolódó, háttér-szabályo-
zási illeszkedése – ahogyan már korábban is
említettem néhány elemét – nem valósul meg.
Néha a közhely kategóriába tartozik, hogy a
jogszabályok sosem illeszkednek egymáshoz,
azonban ez inkább a probléma szõnyeg alá söp-
rése, semmint a megoldás keresése. Márpedig
jelen esetben a tõkekövetelményi szabályok és
a háttérszabályok illeszkedésének hiánya maga-

3. táblázat 

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK ÉS BANKOK HITELÁLLOMÁNYAI 
(százalék)

2009. 12. 2010. 6. 2010. 12.
Hitelek  (bruttó,  Mrd  Ft)  –  szövetkezeti  hitelintézet 762 805,6 796,8

Nem pénzügyi vállalatok és egyéni vállalkozások 52 54,3 54,6 

Lakossági hitelek 45 42,8 42 
Hitelek  (bruttó,  Mrd  Ft)  –  bankok 18  874 19  928 19  086

Nem pénzügyi 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 

Forrás: PSZÁF (2011)

4. táblázat 

A MINIMUMTÕKE-KÖVETELMÉNY VÁLTOZÁSA AZ ELÕZETES FELMÉRÉSEK MENTÉN* 
(százalék)

QIS 3 QIS 5
Kockázat/Módszer Sztenderd módszer IRB
Hitelezési és piaci kockázat +1,6 –9,1 –30,2

Mûködési kockázat +10,6 +14,0 +7,5

Összesen +12,2 +4,9 –22,8

*Megjegyzés: A jelölt változások a korábbi szabályozás szerinti értékhez viszonyítottak.

Forrás: Vörös (2006)
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sabb költségekhez, árakhoz és (lecsapódva) tár-
sadalmi hátrányokhoz vezet.

Egyértelmûen látható, hogy mindez minden
hazai hitelintézetnél kedvezõtlen hatást ered-
ményez. Ennek mértéke intézményméreten-
ként változó, a kisebb intézményeket – így a ta-
karékszövetkezeteket – arányaiban nagyobb
mértékben érinti hátrányosan. Ennek fõ oka,
hogy náluk jellemzõ leginkább a követelések
kockázatcsökkentõ funkciójának jelenléte az
ügyfélkörükbõl fakadóan, valamint az ingatlan-
fedezet mellett nyújtott hitelek viszonyszáma
is magas a nagy arányú retail (lakossági, vala-
mint kis- és közepes vállalkozás) ügyfélkörük-
bõl fakadóan. 

A takarékszövetkezetek a hitelintézetek ké-
pest alapvetõen eltérõ jellemzõk és feltételek
mentén mûködnek és nyújtják szolgáltatásaikat,
mivel céljaik, piacaik, ügyfélkörük, a velük
szemben támasztott igények és funkciójuk is el-
térõ. A takarékszövetkezetek jellemzõen a mé-
retgazdaságossági elvek figyelembevétele nélkül
tevékenykednek a kistelepülések pénzügyi szol-
gáltatójaként. A piaci környezet, a behatárolt
profitmaximalizálási lehetõségek, a klasszikus
gazdasági és gazdaságossági döntések korlátai
egyéb döntéseikre is kihatnak. Ennek mentén a
takarékszövetkezetek a belsõ tõkemegfelelési
értékelési folyamat során a lehetõ legegysze-
rûbb megoldásokkal, módszerekkel dolgoznak.
Ezek egyrészt tényszerûen megállapíthatók a
PSZÁF kockázati jelentéseibõl (PSZÁF, 2011),
másrészt a takarékszövetkezetek a nyilvános-
ságra hozatali kötelezettségüknek17 eleget téve
a nyilvánosságra hozott módszertani leírásuk-
ban elismerik, hogy a legegyszerûbb módszer-
tant alkalmazzák.

Ez a magasabb számértékek és nagyságren-
dek miatt a hatékonyságot rontja, valamint a
pénzügyi szektor fejlettségi szintjén az alacso-
nyabb szintet jeleníti meg. Mivel a hatékonyság
fokozása az árazás, a megbízható és stabil mû-
ködés, valamint az aktív piaci részvétel megha-
tározója, így a hatékonyság fokozása feltétlen

cél. Mivel ez láthatóan nem valósult meg az el-
múlt három-négy évben önerõbõl, így egyfajta
ösztönzés látszik szükségesnek. Ha lenne ön-
motiváció, akkor felmerülhetne az informális
és regionális (akár kistérségi) együttmûködés a
takarékszövetkezetek között, ahol kifejezetten
a költséghatékonyság, az infrastrukturális haté-
konyság növelése és a fejlõdési potenciál foko-
zása érdekében a hatékonyság felé vezetõ úton
néhány takarékszövetkezet informális együtt-
mûködés keretében lépéseket tenne. Azonban
viszonylag kevés esélye van ennek is több évnyi
felkészülés és majd négyévnyi alkalmazási idõ-
szak után. Ennek megfelelõen egyedüli eszköz
a jogszabályok általi motiváció, azaz egy mini-
mális elvárásrendszer megfogalmazása: a kisebb
létszámú régióorientált, informális együttmû-
ködés támogatása a költségek szinten tartása
melletti hatékonyságnövelés érdekében.

KÖVETKEZTETÉSEK

A pénzügyi intézmények rendszere és ezen
belül is a bankrendszer – mivel Magyarország
pénzügyi rendszere tradicionálisan pénzpiaci
finanszírozottságú, azaz bank-based – alapve-
tõ mozgatója a gazdaságnak. Szabályozása a
gazdaság támogatása és finanszírozása, a beté-
tesek védelme, a csõdök elkerülése, a stabilitás
és a bizalom fenntartása, valamint még számos
gazdasági, gazdaságpszichológiai és észérv
mentén szükségesnek ítélendõ, amelynek egy-
értelmû nyomatékot ad még az elmúlt évek
pénzügyi válsága, háttere és nagyságrendje.
Ugyanakkor a szabályozás jellege, kiterjedése
és szemlélete nagyon fontos ugyan, de elkép-
zelhetõ, hogy adott esetben a célját nem éri el.
Ennek oka egyrészt a nemzetközileg aktív
nagybankok és a kisebb bankok (ideértve fõ-
ként a takarékszövetkezeteket) egyazon sza-
bályozás alá vonása, másrészt a túlzottan rész-
letes, egységes szabályozás erõltetése országo-
kon keresztülívelõen, eredményezve ezzel
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számos indokolatlan költséget, alkalmazási el-
lentmondást és konfliktust is. Egy több szem-
pontú, az intézménycsoporton belül az egyedi
intézmény individuum jellegét elfogadó és tá-
mogató, a szabályozási környezetet figyelem-
be vevõ szabályozás több eredményt érhet el
és az alkalmazkodás is motiváltabb lenne. Ter-

mészetesen a motiváció elõsegítése a támoga-
tás, a rávezetés és az ösztökélés jogi eszköztá-
rát is jelenti jelen esetben, hogy a korlátokkal
mûködõ és adottságaik mentén behatárolt in-
tézmények is minél több lehetõséggel éljenek,
valamint használják azokat a gazdaság és a tár-
sadalom hasznára.

1 Lakomaa, 2007

2 Lakomaa (2007) is kitér ezekre a gondolatokra és

az érintetteket szintén idézi: „freedom, only

restricted by the general law should be the sole

governor of money and credit”.

3 Erdõs – Mérõ (2010), Lamanda – Zsolnai (2008),

Lamanda – Zsolnai (2010), Pearson (2008), Seregdi

(2006), Zsolnai (2009) 

4 A hitelintézetek tevékenységének megkezdésérõl

és folytatásáról szóló, az Európai Parlament és a

Tanács 2006/48/EK-irányelve (2006. június 14.),

valamint a befektetési vállalkozások és a hitelin-

tézetek tõkemegfelelésérõl szóló, az Európai Par-

lament és a Tanács 2006/49/EK-irányelve (2006.

június 14.)

5 Számos erre vonatkozó elemzésbõl és irodalomból

két összefoglaló jellegû, hazai vonatkozásokat is

megjelenítõ irodalmat emelnék ki: Mérõ (2004),

Erdõs – Mérõ (2010)

6 A számos kritikai cikkek közül a teljesség igénye

nélkül néhány támpontként kezelhetõ – és a hazai

szempontokra fókuszálva majdnem mindegyiknél

arra, hogy a hazai jelleget is megjelenítõ – elemzést

emelek ki: Erdõs – Mérõ (2010, 239–245. oldal),

Moore et al. (2006), Zsámboki (2006), Zsámboki

(2007).

7 A diszkréció a döntési jogot jelenti, azaz a döntési

jog jogosultja – nemzeti diszkréció esetén a tagál-

lam, a jogalkotó, felügyeleti diszkréció esetén pe-

dig a felügyeleti hatóság – döntheti el az adott sza-

bályozás alkalmazását vagy nem alkalmazását, vagy

a lehetséges döntési alternatívák közül kiválaszt-

hatja az alkalmazni kívánt jogi megoldást.

8 Jelenleg a szabályozás egyes részeinek rendeleti

formába öntése lenne a kitûzött cél, azonban több

mint egy évnyi nagyon intenzív tárgyalási idõszak

után 2011 novemberében láthatóan patthelyzet ala-

kult ki, hiszen a megállapodás nem körvonalazódik,

alapvetõ ellentétek vannak a tagállamok érdekei és

céljai között és a szabályozási elemek túlnyomó

többségében a kompromisszumnak a látszata sem

fedezhetõ fel.

9 Ebbe a témakörbe tartozik a közszektorbeli intéz-

mények szerepe vagy akár a kkv-finanszírozás kap-

csán az állami kezességet közvetítõ elismert pénz-

ügyi vállalkozások is.

10 Turner, A. jelentést készített 2009-ben, amelyben

felhívta a figyelmet a tõkekövetelményi szabályo-

zás és a bankszámvitel erõteljes összekapcsolódá-

sára, egymásra épülésére és arra, hogy anomáliák

állnak fenn a diszharmónia miatt. A szabályozá-

sok nem kellõen összehangoltak, változtatások

esetén a két terület nem illeszkedik egymáshoz,

amely legtöbb esetben a jogalkalmazási gyakorla-

ti megoldások kreatív jellegéhez és rutinszerû

szabályozási kerülõutakhoz vezet. Ezeknek az

anomáliáknak bõvebb áttekintését segíti Zsolnai

Alíz: A pénzügyi szektorbeli felügyelet kérdései

címû cikke.

JEGYZETEK



TANULMÁNYOK 

224

11 A követelések regiszterének elkészítése égetõ prob-

léma már régóta, amely a körbetartozások egyes

eseteinek feloldását is segítené, azonban a közjegy-

zõi zálogszerzõdés nem elégséges a megoldáshoz.

12 Lassú az ingatlanok regiszterbe történõ bejegyzé-

se dacára a számos uniós felhasznált forrásnak és

fejlesztéseknek, ugyanakkor a széljeggyel ellátott-

ság kizárólag az iktatási és beérkezési támpontot

nyújtja, jogi ereje nincs.

13 A polgári törvénykönyv nem tesz eleget a beszá-

mítás fogalmának kezelésekor a pénzügyi szektor

termékeinek vonatkozásában, mivel a beszámítás

fogalma jelentõsen korlátozott.

14 A klasszikus elvektõl való eltérés az intézményi jel-

legben is megjelenik, hiszen az „egy tag egy szava-

zat” elv felülírja a részesedésarányos döntési elveket

és a profitmaximalizálás egyedüli meghatározó jelle-

ge háttérbe szorul a közösségi döntési elvek mögé.

15 Ezen intézmények számára megoldást jelent az ér-

dek-képviseleti szervezeteik honlapja, mint elekt-

ronikus felület.

16 Felhívom arra a figyelmet, hogy a tõkekövetel-

ményi szabályozásban bekövetkezett változá-

sok 2008-tól léptek Magyarországon hatályba,

amellyel egy idõben a gazdasági és pénzügyi vál-

ság is éreztette hatásait. Ezen túlmenõen a hazai

környezetben a hitelintézeteket terhelõ köz-

ponti terhek is módosítják a hitelintézetek fõ

adatait, így tisztán kiszûrni ennyi és ilyen jelen-

tõs hatás mellett a tõkekövetelmény szabályo-

zásában történt változások hatásait jelenleg

csak túlzottan leegyszerûsített modellek men-

tén lehetne, amely újabb torzított eredmények-

re vezetne.

17 A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követel-

ményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX. 4.)
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