
M ag yar banktörténet 
a reformkortól 

a z  államosításig

Magyarországon a modem bankügy -  sajnálato
san megkésve Nyugat-Európától, de megelőz
ve Kelet-Európát -  csak az 1830-as években 

alakult ki. A fejlett nyugat-európai régióban, főleg 
Angliában. Hollandiában és az alakuló Belgiumban 
ekkorra már virágzott a pénz- és tőkepiac, jelentős 
szerepet játszottak a bankok. Különösen a szigetország
ban volt meghatározó a gazdasági mindennapokban az 
1694-ben alapított Bank of England és a tőzsde. A 
közép-európai térség lemaradása a poroszutas fejlődés
sel magyarázható, de egyes történelmi sajátosságok 
következtében Németország és Ausztria hazánkhoz 
képest mintegy két-három évtizeddel előbb érte el az 
európai színvonalat.

1. A  re fo rm k o r és e lő zm é n ye i
A  18. században és a 19. század elején is léteztek 

hitelforrások Magyarországon, de ezek közvetlenek 
voltak, és jellemzően nem bankokon keresztül vették 
igénybe. A kölcsönöket gazdag és takarékos bir
tokosok, polgárok folyósították, akik pénzüket nem 
akarták gyümölcsözetlenül hagyni, de vállalkozásokba 
sem kezdtek. Családi és nemzetségi pénztárak is 
hiteleztek családtagoknak, amire a partikularitás és az 
uzsoramentesség volt jellemző -  a kamathatáridők be 
nem tartása mellett. Bőséges hitelforrásnak számítottak 
az egyházi és világi alapítványok, önmagában az egy
házi vagyon is, továbbá a vármegyei árvapénzek.1 A 
napóleoni háborúk inflációt okoztak, ami kedvezett a 
nyerészkedőknek, ezzel egy új hitelezői réteg nőtte ki 
magát; külföldi kereskedő- és bankházak, hazai ter
ménykereskedők nyújtottak hiteleket. A hadiszállítá
sokon meggazdagodott zsidó kereskedők kiterjedt 
mezőgazdasági hitelforgalmat bonyolítottak le már gróf 
Széchenyi István fellépése előtt is.2 A kamatláb ebben 
az időben 20-24% között mozgott, mivel akkoriban a 
behajthatóság meglehetősen nehézkes volt.

A magyar pénzélet megalapozásának fontossága 
érdemben a reformkorban merült fel. Természetesen 
korábban is jelentkezett igény a hazai hitelélet megszer
vezésére (pl. a pesti kereskedők röpirata az 1790—1791 - 
es országgyűlésen, továbbá a pesti és a győri kereske
delmi testület 1802-es emlékirata az országos választ
mányhoz), de az akkori gazdasági viszonyok, amelyek 
még naturálgazdasági alapokon álltak, ezt nem tették 
lehetővé, valamint az osztrák kormányzati rendszer is 
gátolta a fejlődést.3 A történelmi előzmények közül

__érdemes megemlíteni az 1772-ben létrejött Hitel-
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pénztárat, amely még szoros kapcsolatban állt az udvari 
kamarával. 1827—1828-ban az Első Osztrák Takarék- 
pénztár nyitott fiókokat hazánkban.

A nagybirtokosok az 1820-as években záloglevelek 
elhelyezésével is hozzá tudtak jutni hosszúlejáratú 
hitelekhez. A törlesztéssel azonban már gondok adód
tak. mivel a lekötött birtokok nem hoztak elegendő 
jövedelmet, amelyből a kamatot ki lehetett volna 
fizetni, illetve a kölcsönöket gyakran nem beruházá
sokra. hanem fogyasztási célokra fordították. Ez 
később, az 1830-as évek elejére a záloglevelek elérték
telenedéséhez vezetett; volt olyan 1000 forint 
névértékű partiális (záloglevél), amelynek 4-5 forint 
körül mozgott az árfolyama.

A reformkor bankéletének tárgyalása elképzel
hetetlen Széchenyi István 1830-ban kiadott. Hitel című 
művének említése nélkül.4 Széchenyi a hitel kifejezést 
abban az értelemben használta, amelyet „a közéletben a 
»creditum« jelent, ami nem egyéb, mint bizonyos 
lekötelezések által más kezében lévő ingó vagy ingatlan 
vagyonunkrúl nyert bizodalom és bátorság. Mennél 
nagyobb bizodalmát s bátorságot nyújthat valaki az ő 
kezei közt lévő vagyonunkrúl. annál több hitele -  credi- 
tuma van; s mennyivel nagyobb bizodalommal s 
bátorsággal bírja a közönség saját javait másoknál, 
annál tökéletesbnek mondatik azon ország hitelál
lapota." A könyv -  olykor elkalandozó -  gondo
latmenetén erősen érződik az angol bankélet. továbbá a 
közgazdaságtani gondolkodók, különösen Adam Smith 
és Jeremy Bentham elméleteinek hatása. Olyan gyakor
latról is beszámol, amely akkor még teljesen idegen 
volt a hazai és a térségi hitelviszonyokban: pl. a hitel- 
bírálat (credit scoring). amelynek már akkor jelentős 
volt az angliai gyakorlata.5 Az alapgondolat a kö
vetkező: hitel nélkül nincs gazdasági élet. és a gazdaság 
alapja a jólét. A nemzetek vagyona nemcsak a tőke. 
hanem a hasznos javak összessége, amelynek alapja a 
becsületes munka, következménye pedig a virágzó 
iparral, valamint jól rendezett hitel- és pénzviszo
nyokkal támogatott, élénk belső fogyasztás. A fo
gyasztás hátterében az ember boldogulni akarása áll, 
mivel mindenki egyre jobban szeretne élni. A 
kereskedők, s így a kereskedelem is ezért lett haszon- 
és nyereség vágyó, ami kizárólag csak az igazságosság 
határain belül történhet. Ekkorra ugyanis már 
egyértelműen jelentkeztek a szabad versenyes kapita
lizmus. a „laissez fairé" gondolat veszélyei és káros 
hatásai. Széchenyi Magyarország elmaradottságának 
okait a földbirtok megkötöttségével (ősiség törvénye), 
az ipar és a mezőgazdaság fejletlenségével, valamint az 
önálló, független Nemzeti Bank hiányával magyarázta. 
A jegybank és a váltójog megteremtése együttesen 
eredményezte volna a kamatlábak csökkenését, mivel a 
hazai hitelezés bizonytalansága, behajthatatlansága 
drágította meg a hiteleket. Nagy ellenfele volt e gondo
latok tekintetében a konzervatív gróf Dessewffy József, 
aki Széchenyi művét A Hitel' című munka tag- 
lalatjábán (Kassa, 1831) bírálta, abban azonban 
egyetértettek, hogy az országnak hitelre van szüksége.
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Ez számunkra azért is érdekes, mert egy másik 
Dessewffy, gróf Dessewffy Emil volt a magyar nemzeti 
bank ügyének egyik legkiemelkedőbb ösztönzője és 
pártfogója. Széchenyi a konzervatív támadásra válaszul 
írta meg 1831-ben a Világot, amelyben még heveseb
ben védte eszméit. Ugyanebben az 
évben vetette papírra, de csak 
1833-ban adta ki a Stádiumot, 
amelyben gondoláit egységes 
rendszerbe foglalta, és 12 törvényt 
javasolt, többek között az ősiség 
eltörlését, a céhek, monopóliumok 
megszüntetését, a nyilvános tör
vénykezést. hitel- és váltótörvé
nyeket. a közlekedés, ipar. keres
kedelem fejlesztését.

1836-ban kezdte meg műkö
dését a szász Brassói Általános 
Takarékpénztár. Fáy András mun
kásságának köszönhetően 1839- 
ben alakult meg a korszakalkotó 
jelentőségű Pesti Hazai Első Ta
karék Egyesület, amely 1845-ben 
osztalékfizető részvényes társulat
tá szerveződött át. Az eredeti 
elgondolás szerint kizárólag hu
manisztikus intézménynek indult, 
s tulajdonképpen az alsóbb nép
osztályok számára létesült, akik 
csak keveset tudtak megtakarítani.
Működéséből már az alapításkor 
kizárták a nyerészkedés lehetősé
gét; ha a tartalék 50 000 forintra 
emelkedett, a tiszta jövedelmet jó 
tékony célra kellett fordítani. En
nek hatására alakult meg az Aradi 
Első Takarékpénztár ( 1840), majd 
később a hasonló intézmény 
Nagyszebenben (1841) és Po
zsonyban (1842), „nemes lelkű 
férfiak adományaiból". Ezek az 
intézetek később is megőrizték 
humanitárius jellegüket, és sze
rény nyereségre törekedtek, a be
tétekre 4-5% kamatot fizettek, a 
kölcsönökért 6%-ot kértek.

Az első magyar bank alapítása, 
amely a hazai bankrendszer mega
lapozásának tekinthető, egy elő
kelő és befolyásos kereskedő.
Ullmann Móric nevéhez fűződik, 
aki 1830-ban. Széchenyi prog
ramjának hatására vetette fel társainak egy kereskedel
mi bank létrehozásának tervét. „A hitelintézetek a 
génius legjobb támogatói."6 Célja a tőkegyűjtésen és a 
kis tőkék összefüggésén alapuló hitelélet megszer
vezése volt, mivel csak az olcsó hitellel rendelkező 
kereskedő képes megvenni a mezőgazdasági ter
mékeket. többtermelés esetén piacra vinni azokat.

illetve más vállalkozókat bátorítani. Az engedélyezési 
eljárás és a szabadalom levél megszerzése azonban a 
közigazgatás útvesztőiben elhúzódott. így a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank privilégiumát csak 1841. 
október 14-én írta alá V. Ferdínánd. Ez volt az egyetlen 

vezető pénzintézet, amely a Mo
narchia összes gazdasági válságát 
képes volt túlélni, s működésének 
majd csak a szocialista államosí
tás vetett véget. Az 1842-ben. Bu
dán megjelent Handels- und Ge- 
vverbs-Almanach 55 pesti nagy
kereskedőházat sorolt fel. és 18 
esetében meg is jegyezte, hogy az 
bank és váltóügylettel is fog
lalkozik.7 Az 1840. évi Ország
gyűlésjogalkotása. így a gazdasá
gi tárgyú törvénycikkek (15-22. 
te.) a pénz- és hiteléletre is nagy 
hatást gyakoroltak. A Széchenyi 
és mások által is szorgalmazott 
váltótörvénykönyv azonban a vá
rakozásokkal ellentétes ered
ményt hozott. Ahelyett ugyanis, 
hogy csökkentek volna a kamat
lábak. a korábbi. 20%-os szint 
tovább emelkedett, és nemegyszer 
a 40%-ot is megközelítette. Ennek 
hátterében a Bécsben kitört pénz
válság állt; az Osztrák Nemzeti 
Bank ugyanis 1841-ben felmondta 
a bécsi kereskedőházaknál és 
bankoknál kihelyezett hiteleit. 
Ezzel egyidejűleg a termények ára

sú
lyosan sújtotta azokat, akik meg
fogadták Széchenyi tanácsát, és 
nagyobb termelésre törekedtek.8 
Ez viszont kedvezett a hitélet fo
kozottabb szabályozása iránti 
igény erősödésének, mivel nyil
vánvalóvá vált. hogy a recessziós 
időszakokat csak egy erős pénzü
gyi háttérrel és hitelintézeti rend
szerrel lehet átvészelni.

A magyar központi bank gon
dolata is a reformkorban jelent
kezett először, számos közgaz
dasági írót (Fogarassy, Trefort. 
Kossuth) és a törvényhozást is 
foglakoztatva. A legjelentősebb 
közülük gróf Dessewffy Emil, aki 

1839-ben megállapította, hogy az a jól rendezett jegy
bank. amely egyaránt szolgálja a köz- és a magánhitel 
ügyét. Ő az akkoriban alakulóban lévő Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankot jelölte meg olyan intézetként, 
amely idővel magyar jegybankká nőheti ki magát. 
1843-ban az országos kereskedelmi választmány külön 
törvényjavaslatot dolgozott ki a hitelintézetekről és a
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I Barabás Miklós festménye. 1857)

is nagymértékben esett, ami

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank betétkönyve 
az 1930-as évekből 

a bank épületének ábrázolásával
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jegybankról, amely több bankrendszer mellett foglalt 
állást, kiemelve a központi bank szerepét a kamatlábak 
meghatározásában, valamint az iparvállalatok számára 
szükséges tőke megszerzésében. A javaslatból nem lett 
törvény, ami leginkább annak volt köszönhető, hogy 
1841-ben az osztrák nemzeti bank 
szabadalmát a bécsi kormány 
újabb 25 évre meghosszabbította.
Bár a közvélemény sokat foglal
kozott a bankkérdéssel, mégsem 
volt tisztában vele. számos olyan 
tévhit keringett, hogy a tőke előte
remtéséhez elegendő nagymennyi
ségű papírpénz állami bank útján 
való kibocsátása. Gróf Dessewffy 
Emil még 1842-ben is megrótta a 
magyar gondolkodókat, pénzem
bereket, kereskedőket: ..Hazánk
ban még az olyan intelligenciák is. 
mint Kossuth Lajos, e bankokról 
eleget nem tanultak és nem gon
dolkodtak."9

A jegybank ügye azonban ezzel 
nem ért véget, mert az első felelős 
magyar kormány pénzügyminisz
tere. Kossuth Lajos 1848 májusá
ban megkezdte a tárgyalásokat a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
kal. 1847. június 17-én meg is 
kötötték a szerződést, amelynek alapján a magyar állam 
5 millió forint értékű aranyat és ezüstöt helyezett el a 
banknál, amely fe
dezete lett 12.5 millió 
forint kibocsátásának.
A kezdeti probléma 
az ércfedezet megte
remtése volt, amelyet 
a nemesfémbányák 
termelésén kívül -  
Szemere Bertalan bel
ügyminiszter 1848. 
május 19-ei felhívása 
alapján -  a hazafias 
közönség adománya
ival és kölcsöneivel 
egészítettek ki. Ösz- 
szesen 3 777 220 pen
gő forint (Kossuth- 
bankó) került forga
lomba.

A szabadságharc 10 forintos bankjegy. ú,n.
vége felé megkezdődött a bankjegyek folyamatos 
értéktelenné nyilvánítása, illetve osztrák pénzre való 
cserélése. 1849. április 6-án Windischgratz főparancs
nok kimondta valamennyi pengő forint leszámítolását, 
feltörette az ércalap zárait, és mivel kénytelen volt 
menekülni a magyar seregek elől, az akkor I 180 718 
forint és 48 krajcár értékű arany és ezüst pénzalapot is 
masával vitte.10

2. A z  a b szo lu tizm u s és a  k iegyezés  éve i

A szabadságharcot az abszolút kormányrendszer 
követte, amely egészében kedvezett volna a bankélet
nek. mivel a régi rendi társadalom megváltoztatásával, 

a naturálgazdálkodás helyébe a 
pénzgazdálkodás lépett. így, főleg 
a korábbi kiváltságos osztályok
nak pénzre, tőkére volt szüksége 
ahhoz, hogy gazdaságukat mo
dern alapokra fektethessék. Ennek 
ellenére nem indult meg a fejlő
dés, és a Pesti Magyar Kereske
delmi Bank mellett mindössze két 
alapítás (Magyar Földhitel Inté
zet, 1863; Első Magyar Iparbank, 
1864) történt, az is a neoabszolu
tizmus korszakának végén. A 
pangás hátterében leginkább az 
1852. november 26-ai császári 
parancs állt. amely az egyletek és 
hitelintézetek engedélyezését ész- 
szerűtlenül szigorú és bonyolult 
eljáráshoz kötötte; a nagy huza
vonával járó eljárás nem hozta 
meg az alapítási kedvet. Ezt a 
közönyt ellensúlyozta, hogy az 

; osztrák hitelintézetek egyre na
gyobb mértékben szivárogtak be 

az. országba. Az Osztrák Nemzeti Bank is megjelent 
fiókjaival, először Budapesten ( 1851), majd Brassóban.

Kassán, Temesvá
ron. Nagyszebenben, 
Zágrábban (1854) és 
Debrecenben, Fűi
mében is (1856).

Az önálló magyar 
jegybank helyzete to
vábbra sem javult. 
Gróf Dessewffy 
Emil újra felvetette a 
magyar jegybank öt
letét. illetve az orszá
gos bankok eszmé
jét."  amelyek közi
gazgatási értelemben 
a központi bank de- 
koncentrált szervei 
lettek volna. Az el
gondolást még az 

Kossuth-bunkó. 1848 akkori pénzügymi
niszter. Bruck báró is magáévá tette, de az osztrák 
nemzeti bank 25 éves -  csak 1866-ban lejáró -  
szabadalma miatt ezekből az elképzelésekből semmi 
sem valósult meg. Az 1867. évi kiegyezés szerint a 
pénzügy és a monetáris irányítás az Osztrák-Magyar 
Monarchiában közös -  gazdasági és jogi -  politika. így 
e téren az osztrák érdek meghatározóan érvényesült. 
Ausztria és Magyarország területére a bankjegykibo-
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történeti siemle

csátás jogát egy 1817-ben kelt nyílt parancs a Császári 
és Királyi Osztrák Nemzeti Bankra ruházta, amely ezt a 
jogot 1878-tól egészen 1921-ig mint Osztrák-Magyar 
Bank gyakorolta, és elsősorban Ausztria érdekeit szol
gálta.12

A magyar jogtörténet nagy 
jelentőséget tulajdonít az -
1860- ban kibocsátott Októ
beri Diplomát követően,
1861- ben létrehozott 
Országbírói Értekezlet Ideig
lenes Törvénykezési Szabá
lyainak. azonban a gazdasági 
érdekkörök nem fogadták 
osztatlan örömmel a nemzeti 
jogfontosság maradéktalan 
helyreállítását. Nézetük sze
rint az abszolutizmus év
tizedében bevezetett Általá
nos Osztrák Polgári Tör
vénykönyv (ABGB). a vál
tójog és a büntetőtörvény
könyv (amelyet félretettek), 
a gazdasági élet feltételeinek 
jobban megfelelt, mint a 
magyar törvénytár és szokás- 
beli büntetőtörvény.13 Érde
mes kiemelni, hogy az 1855- 
ben bevezetett osztrák telek
könyvi rendszer hatalmas lö
kést adott később a jelzálog
kölcsön-üzletágnak, hiszen 
ennek az ügylettípusnak az 
egyik alapvető feltétele egy 
közhiteles, mindenki által 
elfogadott ingatlan-nyilván
tartás. Ennek ellenére a nemzeti jogalkotás sokáig ren
dezetlenül hagyta a pénzéletet. A régi táblabírói gon
dolkodás már nem volt összeegyeztethető az új gaz
dasági élet működésével. Az abszolutizmus évei az ipar 
és kereskedelem szempontjából -  a fejlett jognak 
köszönhetően -  kevesebb kárt okoztak, mint az azt 
követő, elmaradott magyar törvénykezés és rossz 
igazságszolgáltatás.

,.A corpus iuris iránti legőszintébb kegyeletünk mel
lett meg kell vallanunk: hogy az a mai fogalmakat 
egyáltalában nem elégíti ki. s a mai jogviszonyoknak 
nem felel meg [...] s mai nap egy művelt állampolgár 
mást követel."14

Emellett a korszak sajnálatos módon bővelkedik 
gazdasági válságokban. A pénzügyi krízisek -  egészen 
az 1920-as évekig -  ugyanarra a két fő okra vezethetők 
vissza. Magyarország gazdaságát alapvetően a 
mezőgazdaság határozta meg, ami az időjárás szeszé
lyétől függött. A kiváló gabonatermésű években mindig 
megélénkült a hitelpiac, míg az aszályos, kedvezőtlen 
évek általában csődökhöz vezettek, mivel ekkoriban 
nem volt annyi pénz a gazdaságban, hogy ezeket a kon
junkturális zavarokat áthidalja. Ennek ellensúlyozására

alapították 1863-ban a Magyar Földhitel Intézetet. A 
másik hátráltató tényező az volt, hogy a magyar 
közgazdaság és jogalkotás a pénzügyek terén nem volt 
eléggé kialakult. így külföldi megoldásokat kellett 
meghonosítani, ami csak részben sikerült. A tőkehiány

és a gazdasági elmaradott
ság egymás okai és okozatai 
voltak, circulus vitiosus, 
amelyből a magyar gazda
ság évtizedeken át nem 
tudott kimozdulni. Az 1850- 
es évek az egész világon 
pangást hoztak: Angliában. 
Franciaországban és Német
országban is a túlzások és az 
üzérkedések megzavarták a 
hitel- és a pénzpiac rendes 
működését, s elkerülhetet
lenné tették összeomlását.15 
A hazai bankélet elsősorban 
önmagára és Bécs támo
gatására volt utalva.

Az alkotmány 1867. évi 
helyreállítása, párosulva a 
kedvező gazdasági viszo
nyokkal (bő termés, magas 
gabonaárak, vasutak építé
se). a hitelélet fejlődésének 
is új lendületet adott. Az 
1852. évi nyílt parancsot, 
amely a társulatok alakítását 
előzetes kormányengedély
től tette függővé, hatályon 
kívül helyezték. Ez annyira 
meghozta az alapítási ked
vet. hogy míg 1840-től a 

koronázás évéig mindössze 5 bankot hoztak létre, addig 
1867-ben 7 nagybank alakult: Pesten a Magyar 
Általános Hitelbank, Budán a Budai Kereskedelmi és 
Iparbank. Szegeden két, Pozsonyban, Kassán és 
Temesváron egy-egy bank. 1869-ben 50. 1873-ban 
pedig már 122 bank működött Magyarországon.16 E 
rohamos fejlődés azonban nem nyugodott egészséges 
alapokon, számos alapítás üzérkedés eredményeként 
jött létre. Ezek hátterében értékpapír-spekuláció állt. 
Amíg a bankszféra ésszerűen követte a gazdaság 
fejlődését, addig nem is jelentkezett probléma. A tőke 
főleg három irányba: iparvállatok alapítása, közle
kedési eszközök gyártása, építése és a hitelintézetek 
kiterjesztése felé mozdult. Az 1869., 1870. és 1871. évi 
gyenge termés az üzleti életben pangást eredményezett, 
az iparvállalatok válságos helyzetbe kerültek. 1872-ben 
a francia hadikárpótlás pénzbőséget idézett elő 
Németországban, ahol az érdeklődés a Monarchia 
részvényei felé irányult, amit kihasználtak a spekulán
sok. és értékpapír-, továbbá ingatlanüzérkedésbe 
kezdtek. Ebben az évben 550 pénzintézet és csak 15 
iparvállalati részvénytársaság alakult. 1873. május 7-én 
bekövetkezett az. amitől mindenki tartott: a bécsi krach.



Mivel Magyarországnak szoros kapcsolatai voltak az 
osztrák piaccal, ez hazánkban is éreztette hatását, s szá
mos városi és vidéki bankot elsodort magával, évekre 
megbénítva a hitelintézetek fejlődését. A válság akkora 
volt. hogy egy időre még az 1862. évi bankaktát is fel 
kellett függeszteni. A részvé
nyekben való csalódottság a 
vállalkozási kedvet is vissza
vetette, így pénzét mindenki 
a kevésbé jövedelmező, de 
biztosabb betétekbe helyezte 
el. Ezek a betétek azonban 
nem a kisemberek vagyonai- 
ból tevődtek össze, hanem a 
nagytőkéből, amelyek nyu
gaton általában jövedelmező 
befektetésekben gyümöl
csöztek. A takarékpénztárak 
a betéteket jelzálogüzletbe 
fektették, amelynek követ
keztében az igénybe vehető 
rövidlejáratú hitelek mennyi
sége csökkent. A pénzpiac 
válsága az egész gazdasági 
életre hatással volt; az érték
papírok tekintetében a vesz
teségek növekedtek, a kamat
lábak megugrottak, az ingat
lanforgalom visszaesett, a 
követeléseket csak nehezen 
lehetett behajtani, mindenna
posak voltak a csődök és a 
fizetésképtelenség bejelen
tése. A hazai ipar és a vál
lalkozási szféra helyzetét to
vább rontotta, hogy Ausztria és Magyarország között 
1850-ben felszámolták a vámsorompókat. így az ország 
-  minden átmenet nélkül -  egy sokkal fejlettebb 
iparvilággal találta magát szembe. 1847-ben az import 
iparcikkek mértéke 40 millió forint körül alakult. 1870- 
re ez az érték megtízszereződött, és már 300^100 mil
lió körül állt. ami jelentős tőkét vont el hazánktól.

A konszolidáció az 1880-as évek elején következett 
be. bár a krach hatásai egyes elemzők -  pl. Vargha 
Gyula -  szerint még 1885-ben is érezhetők voltak. 
1882-1885 között egyetlen új ipari részvénytársaság 
sem létesült a nagytőkések támogatásával, ami a 
részvények iránti bizalmatlansággal volt magyarázható, 
így a beruházások mögött általában a pénzintézetek áll
tak. A stabilizációban nagy szerepe volt a főváros nagy
arányú fejlődésének, a megfelelő jogalkotásnak (új 
kereskedelmi törvénykönyv, váltótörvény, végrehajtási 
törvény), az államhitel javulásának, a mezőgazdaság 
átszervezésének, a modernizálásnak, valamint a helyi 
érdekű vasutak építésének. Bár az új alapítások száma 
alacsony, a korábban létrejött és a válságos éveket is 
túlélő bankok előtérbe kerülése ellensúlyozta ezt. 
Ebben az időszakban alaptőkét emeltek, továbbá (mivel

__újra népszerűek lettek) a nyilvánosság körében kiter-
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jesztették és változatosabbá tették üzletköreiket. 1880 
és 1894 között az országban évente átlagosan 11 bankot 
és 17 takarékpénztárat alapítottak.17

3. A  v irá g k o r
A  monarchiabeli Magyar- 

ország gazdasági fejlődésé
nek virágkora a 19. század 
utolsó évtizedétől az első 
világháborúig terjedő idő
szakra tehető. Ennek nuk- 
leuszaként szolgált az. hogy 
az ország pénzjegyállo
mánya nagymértékben meg
szaporodott. ami azonban 
nem idézett elő értékcsök
kenést. inflációt. „Európai, 
sőt mondhatjuk, amerikai 
méretű volt a haladás ebben 
a negyedszázadban a gaz
dasági élet egy másik terü
letén: a hitelintézetekén.”18 
A közgazdasági gondol
kodók és a gyakorlati szak
emberek hamar megbarát
koztak a külföldi, főleg an
gol. francia, német elmé
letekkel. vívmányokkal. Az 
1890-es évek közepére már 
elegendő tőke halmozódott 
fel, ahhoz, hogy a magyar 
gazdaság egészséges fel
lendülése megindulhasson. 

Az 1897. évi rossz termés kétségtelenül hatással volt a 
hitelviszonyokra, de a megfelelő pénzügyi háttér 
következtében a konjunkturális zavar nem volt érez
hető. A termeléshez szükséges tőkét a magyar pénzin
tézetek záloglevelek és kötvények külföldi piacokon 
való elhelyezésével tudták biztosítani. A korábbi hibák
ból tanulva a bankok nem terhelték túl a részvénypiacot 
nagymennyiségű értékpapír kibocsátásával, a rossz és 
bizonytalan alapokon álló hitelkérelmeket visszautasí
tották. így likviditásuk sem került veszélybe.

A 20. század elején Magyarországon is meg
kezdődött a tőkekoncentráció, ami a hazai hitelin
tézeti rendszer szempontjából a nagybankok kifej
lődését jelentette. A pénzüzleti koncentráció egyik 
fajtája az volt. hogy a nagyobb bankvállalatok helyi 
bázisukat egymáshoz közel helyezték el. másik fajtá
ja pedig az érdekek koncentrálása volt. ami a közös 
pénzügyi műveletek megvalósítását vagy minden 
érdek egyesítését szolgálta, amiből az egymással 
versenyző pénzintézetek szövetsége jött létre. Nálunk 
a fúzió játszotta a legkisebb szerepet, és inkább a 
fiókhálózat kiépítése volt jelentős, illetve a tőke
emelés volt meghatározó. Az önálló magyar pénzélet 
kedvező irányba lendült, ugyanis az osztrák-magyar

A Magyar Általános Hitelbank székhaza Budapesten, a József 
nádor téren. 1910 körit! {ma: a Pénzügyminisztérium épülete)
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központi jegybank 1900-tól kezdve kezdett kiszorul
ni a magán pénz- és hitelforgalomból, különösen a 
leszámítolási piacon. így egyre inkább csak a bankok 
bankja lett.

A nagybankok kialakulása számos előnnyel járt:19
-  könnyebben 

használhatták fel a 
megtakarított tőkét 
a gazdasági élet 
egyenletes ütemé
nek biztosítására;

-  ha szükséges 
volt. tartalékaik, 
betéteik egy részét 
az állam rendelke
zésére tudták tar
tani;

-  a hitelezők 
szempontjából a 
hitelügyletekkel já
ró kockázat csök
kent;

-  összekapcsol
ták a gyáriparos, a vállalkozó szakértelmét a bank
vezérek világgazdasági áttekintésével;

-  veszély idején szorosan összetartó érdekkö
zösséget alkottak. így a válságok utáni pangások is 
rövidebbek lettek.

A tőkekoncentrációnak azonban hátránya is volt. 
mivel lényegesen megváltoztatta a pénzintézetek 
helyzetét a közgazdasági életben. A szervezett nagy
bankok befektetéseinek kiválasztása képes volt kihatni 
az egész gazdasági életre. Ily módon az iparban a 
vezetés a tőkepiac nagyhatalmainak kezébe került. 
Emellett a helyi érdekekkel szemben sokkal kö
zönyösebbek voltak, mint a kisebb vidéki hiteltársasá
gok. takarékszövetkezetek. Az individualizmus hát
térbe szorult, az egyéni szempontok egyre lényegte
lenebbek lettek, továbbá a kapcsolat a bankvezérek és 
az ügyfelek között is elszemélytelenedett. A nagybank 
egyre inkább ,.gépezet"-té vált, amelyet általános szem
pontok irányítottak.20

Ennek eredményeként 1909 végén 15 olyan pénzin
tézet volt. amelynek saját tőkéje meghaladta a 10 millió 
koronát. Ezek az intézetek rendelkeztek a hazai hitelál
lomány több mint egyharmadával. Legtöbbjüknek 
kiépített városi és vidéki fiókhálózata volt. Jórészt a 
nagybankok uralták a teljes jelzálogpiacot, és a folyó
számlaüzlet is csaknem kizárólag az ő érdekkörükbe 
tartozott.

A pénzintézetek biztonságosabb, ésszerű -  mai szó
val élve prudens -  működése következtében a válságos 
években a mezőgazdaságot is képesek voltak már 
finanszírozni. Ekkorra a bankok is fantáziát láttak az 
ipari vállalkozásokban. így ezekhez a beruházásokhoz 
nagy összegeket kölcsönöztek.21 A magyar bankok 
tehát a közgazdaság mindenesei lettek, ami -  szomorú 
módon -  a vállalkozási kedv hiányával magyarázható, 
ugyanis a tőkebőség idején a tőke nem a vállalatokba,

hanem betétként a hitelintézetekbe, főleg takarék- 
pénztárakba vándorolt. A magyarországi hitelintézetek 
legfontosabb üzletága továbbra is a jelzálogkölcsön 
maradt. Egy agrárországban ez magától értetődő, mert 
a hitelezéshez jóval kevesebb mobil eszköz áll ren

delkezésre, mint 
hitelképes ingatlan. 
Emellett a községi 
kölcsönök piaca is 
nagy fellendülést 
mutatott. Tulajdon
képpen a jelzálog
kölcsön csoportjá
ba tartozik, de már 
az akkori tudo
mány is külön ke
zelte. mivel a tör
vényhatóságok (ön- 
kormányzatok) és 
közérdekű társula
tok finanszírozását 
a nagy tőkeigény 
miatt csak meg

felelő méretű hitelintézetek tudták viselni. A hazai 
bankrendszer harmadik legvirágzóbb aktív üzletága a 
váltóleszámítolás volt. Ez a likviditás szempontjából 
sokkal előnyösebb, mint a többnyire hosszú időre le
kötött jelzálogkölcsön.

A jogalkotás azonban sajnálatos módon továbbra is 
adósa maradt a hiteléletnek, pusztán a kereskedelmi 
törvényről szóló 1875:37. törvénycikk egyes passzusai 
nyújtottak némi eligazítást, különösen a kölcsön tekin
tetében. Tehát a bankügyletek teljes körét nem szabá
lyozták. ami viszonylagos jogbizonytalanságot ered
ményezett.22

Az 1900-at követő két évtized jelentős pénzintézetei: 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület (alapítva: 
1839). a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (1841), a 
Első Magyar Iparbank (1864). a Magyar Általános Hi
telbank (1867). a Magyar Általános Földhitel Rész
vénytársaság (1871), a Magyar Alkuszbank (1872), a 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár (1886). a Magyar 
Ipar- és Kereskedelmi Bank (1890). a Budapesti Giro- 
és Pénztári Egylet (1894).

Az akkori hazai pénzügytudomány szorosan kapcso
lódott és összefonódott az osztrákkal, de mégis ta
lálkozunk magyar gondolkodókkal és szakirodalom
mal: közülük említhető Halász Sándor. Mandelló 
Gyula. Kmety Károly. Exner Kornél. Beöthy Leó. gr. 
Lónyav Menvhért. Vargha Gvula. Földes Béla. Mariska 
Vilmos.2-1

4 . A z  e lső  v ilá g h á b o rú
E korszak végét az első világháború szomorú évei je

lentették. A magyar állam már a háború előtt is hiány
nyal küzdött a fegyverkezés nagy kiadásai és a külpoli
tikai feszültség folytán bekövetkezett gazdasági lany
hulás miatt. A helyzetet tovább nehezítette a korona 
értékének fokozatos csökkenése. Az infláció 1918
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végére meghaladta az 500%-t; míg 1914 júliusában egy 
öttagú munkáscsalád élelmezési szükséglete 100 
egység volt, addig 1918 októberében ez az érték 561.3 
lett.24 A rendkívüli hadikiadásokat a Monarchia 
nemzetgazdaságai nem tudták önerőből fedezni, ezért a 
közös jegybank vett fel hiteleket, és adott kölcsön egy 
bizonyos paritás alapján a két országnak. 1916 után ez 
az arány felborult, és a háború végén Ausztria 25,059 
millió. Magyarország pedig 9.909 millió koronával tar
tozott a jegybanknak, holott a kvóta arányában 14,342 
milliós adósságot csinálhatott volna. Ausztria tehát a 
magyar közgazdaság hátrányára fokozottabb mérték
ben rontotta a közös valutát.25 A pénzérték meg
rendülése és a hitelviszonyok ezzel járó bizonytalansá
ga a pénzpiacon a közgazdasági és pénzügyi tudomány 
számára addig ismeretlen tüneteket idézett elő. A gaz
dasági élet egyensúlya teljes mértékben megbomlott, a 
termelés már nem tudta kielégíteni az óriási mértékben 
növekvő fogyasztást.

A mezőgazdasági termények, továbbá az állatál
lomány, főként a lovak jó áron történt eladása 
nagymértékben gyarapította a vidéki lakosság 
pénzkészleteit, ami a betétek emelkedésében jutott kife
jezésre. A hadikölcsönök jegyzése mellett a bankokba 
még így is annyi betétet lettek az emberek, hogy a hitel- 
intézeteknek nem kellett kifizetéseiket felfüggeszteni, 
mivel inkább abban voltak gondjaik, hogy a hirtelen 
felgyülemlett tőkét hogyan helyezzék el. A hadiszál
lításokkal kapcsolatosan több pénzintézet is a mezőgaz
daság felé fordult, mivel felismerték, hogy a magyar 
földből hozzáértéssel és megfelelő beruházásokkal az 
addiginál jóval nagyobb jövedelmet lehet biztosítani. 
1914-től 1916-ig tartott ez a kedvező állapot, amikor az 
infláció inkább fokozta a termelést, mintsem káros 
hatásai jelentkeztek volna a gazdaságban. Az általános 
hadi helyzetnek megfelelően, bízva a végső győzelem
ben, amely a Monarchiának a Balkánon és a Közel- 
Keleten jelentősebb befolyást biztosított volna, a nagy
bankok is ebben az irányban kezdtek terjeszkedni. 
Elsőként a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. majd a 
többiek is. A Magyar Általános Hitelbank és a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank az Osztrák Hitelintézettel 
és több elsőrendű német bankkal szövetkezve létrehoz
ta az Osztrák-Magyar Orient-Csoportot. amely kezdet
ben Törökországra terjesztette ki működési körét.26

1917-től kezdve, a háború két utolsó évében a ma
gyar gazdasági élet a kimerülés és az áruhiány miatt 
kínosan vergődött, ugyanakkor a bankmérlegek a pénz
hígítás nyomán hatalmas forgalmat, a papírvagyon 
megnövekedését mutatták. A látszólagos, nagyfokú 
gyarapodás leple alatt azonban az összeomlás rejtőzött, 
ami a közép-európai hatalmak vereségével valósággá 
vált. A pénzpiacra ekkora már olyan nagy mennyiségű 
fizetőeszköz került, hogy a nagy áruhiány az értékbecs
lést teljesen lehetetlenné tette. A betéti kamatok 
átlagosan 3%-ra estek vissza. Számos bank külföldi 
valutáit és devizáit jó nyereséggel még ekkor eladta, 
nem gondolva arra. hogy a korona értéke a későbbiek
ben még mekkorát fog zuhanni.27
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Már a háború kitörésekor előre látható volt. hogy az 
utána -  mind az állam, mind a magánosok részéről -  
mutatkozó nagy hitelszükségletnek csak abban az eset
ben lesznek képesek megfelelni, ha kellő tekintélyű és 
megfelelő tőkével rendelkező önkormányzati szerve 
lesz az országnak, amely a bankok működésének 
irányításával és anyagi támogatásával segítségükre 
siethet. Ennek megfelelően nevezetes pénzpiaci ese
mény volt a Teleszky János ny. pénzügyminiszter kon
cepciója szerinti 1916:14. törvénycikk elfogadása a 
Pénzintézeti Központ alapításáról.28 Az intézmény 
célja a kisebb hitelintézetek üzletvitelének ellenőrizése, 
bajba jutásuk esetén megsegítése, illetve szükség esetén 
oly módon történő felszámolása volt. hogy a betevők ne 
veszítsék el pénzüket. A szövetkezeti forma tagjai 
részben a pénzintézetek, takarékpénztárak, hitelszö
vetkezetek. alapítványi pénztárak voltak saját tőkéjük 
arányában, amelyet az állam 125 millió koronával 
egészített ki.29 A Pénzintézeti Központ kétféle 
üzletrésze közül a B sorozatúakat a Magyar Királyi 
Államkincstár, az A sorozatúakat a többi résztvevő 
vette át. A tagok saját tőkéjük minden 4000 pengőt 
kitevő része után 40 pengő üzletrészt voltak kötelesek 
átvenni. A Központ szervei: a közgyűlés, a három kúria 
(a pénzintézetek alaptőkéjének nagysága szerint) és az 
igazgatóság voltak.

5 . A  M a g y a r  K irá ly sá g
Az elvesztett háború és annak következményei: a 

forradalmak, illetve a román megszállás a gazdasági 
élet egyetlen ágában sem okozott olyan rombolást, mint 
a pénzügy terén. A vereséggel járó terhek, a megszálló 
katonaság és különféle idegen bizottságok ellátásának 
költségei az államháztartási hiányt tovább fokozták. A 
trianoni szerződés elfogadása és ratifikálása sem járt 
enyhüléssel, a szomszédos országokkal való keres
kedelem nem indult meg, hazánkkal szemben megma
radt a bizalmatlanság. Különösen az infláció és a béke
kötés jóvátételre vonatkozó feltételei tették bizonyta
lanná az állam pénzügyi helyzetét és vele együtt az 
egész gazdasági életet.

Mégis, az első világháborút követően kezdődhetett 
meg az önálló hazai pénzügyi -  fiskális és monetáris -  
politika, jog és tudomány fejlődése. A legfontosabb 
feladat a gazdaság stabilizálása, a korona értékének 
visszaállítása volt. E folyamat egyik első lépésének 
tekinthető a független magyar jegybank megalakítása. 
1921. július H-én. az 1921:14. törvénycikkellyel 
alapították meg a Magyar Királyi Állami Jegyin
tézetet. amely az Osztrák-Magyar Bank forgalomban 
levő bankjegyeit államjegyekre cserélte ki. folytatta 
annak váltódiszkont-, lombard- stb. üzleteit, illetve a 
magángazdaság és az államkincstár szükségleteire 
további, növekvő mennyiségű, fedezetlen államjegyet 
bocsátott ki.

A Jegyintézetet, a szanálási terv részeként. 1924 
áprilisában a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló 
1924:5. törvénycikk alapján át is szervezték. Ezt
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követően, 1924. május 24-én. részvénytársasági for
mában alakulhatott meg. és egy hónappal később, 
június 24-én kezdte meg működését a hazai központi 
bank. Az intézmény alaptőkéje 30 millió aranykorona 
volt. amely 300 ezer, egyenként 100 aranykorona 
névértékű részvényre osz
lott. Az alaptőke 39,5%-a 
került állami tulajdonba, a 
többit magánbefektetők, 
döntően vállalatok jegyez
ték le.30 A jegybank üzletei: 
a) váltók, értékpapírok, 
warrantok leszámítolása: b) 
kézizálogra nyújtott köl
csönök; c) letét-, betét- és 
giroüzlet; d) saját pénztárra 
szóló utalványok kiállítása; 
e) bizományi ügyletek 
(inkasszó stb.) ellátása; f) 
arany és ezüst vétele-ela- 
dása; g) devizák és váltók 
vétele-eladása. Érdekesség, 
hogy amíg az Osztrák 
-Magyar Bank jelzálogköl
csön-üzletet is folytathatott, 
addig az MNB alapsza
bályai erről nem szóltak. A 
bankjegyek fedezete az 
aranyat és ezüstöt tartal
mazó érckészletből, illetve 
értékálló külföldi valuták
ból, devizákból tevődött 
össze.31 Szervezeti felépí
tését tekintve az MNB élén 
az elnök és a két alelnök 
állt; a döntéshozó szerv a 
főtanács, tagjai az elnök és 
13 főtanácsos volt; a főha
talom -  a részvénytársasági 
formának megfelelően -  a 
részvényesek összességét 
képviselő közgyűlés kezé
ben összpontosult; az 
üzletvezetőség a vezérigaz
gatóból és 3-5 igazgatóból 
tevődött össze; emellett az 
államfő kormánybiztost 
rendelt a bank mellé. Az 
MNB létrehozása után, már 
1924 júliusában folyósítot
ták a népszövetségi kölcsön 40%-át, amellyel sikerült 
megállítani az inflációt. A kölcsön jelentős része -  a 
fizetési hiány pótlása mellett -  a bank ércfedezetének 
alapjául is szolgált. A jegybank elsődleges feladatául a 
világháború során elértéktelenedett korona valorizá
cióját tűzték ki. Ez olyannyira éreztette hatását, hogy 
már az 1924-1925. évi költségvetés 63 millió korona 
többlettel zárult. Az infláció visszaszorítása azonban 
sajnálatosan a későbbiekben is kiemelkedő kérdés

maradt, amelyet csak nehezített a nagy világgazdasági 
válság. A pénzügyi krízis 1931 júliusában elérte 
Magyarországot is. Az MNB ettől kezdve -  mivel 
hatáskörébe került a devizagazdálkodás felügyelete is -  
egészen az 1990-es évek elejéig a kötött deviza-

gazdálkodás megvalósítója 
volt, e téren ellátta a hatósá
gi jogköröket, amelyekhez 
gazdaságpolitikai felelős
ség és hatáskör párosult. 
Ennek az intézkedésnek 
akkoriban kettős értelme 
volt; egyfelől az, hogy a 
rendelkezésre álló idegen 
valuták olyan célokat szol
gáljanak. amelyekhez nem
zeti vagy közgazdasági 
érdekek fűződnek, másfelől 
az. hogy fizetési eszközök 
és követelések pengőben ne 
jussanak olyan mértékben 
külföldiek kezébe, hogy 
kínálatuk a magyar valuta 
értékét kedvezőtlenül tudja 
befolyásolni.

Az inflációval együtt 
nemzeti elszegényedés kö
vetkezett, amelyet legin
kább a kistőkések és a mun
kájukból élők szenvedtek 
el, s amelyben „az álkon
junktúrának a törvényes 
rendszabályokat kijátszó 
élvezői és a tőzsdén sikerrel 
dolgozó emberek boldogul
nak könnyen."32 A tőzsde
forgalom olyannyira meg
élénkült. hogy míg 1913- 
ban 1,1 millió részvényt 
adtak-vettek. 1917-ben már 
6,6 volt az éves mutató. 
1920-ban 93.9, 1923-ban 
pedig 250 millió értékpapír 
forgott, főként a spekulán
sok keze alatt. A jegybank 
mindezek mellett átvette az 
állami számlák vezetését, 
az államadósság kezelését. 
Kamat- és hitelpolitikájá
val, váltóleszámítolási el

veivel és gyakorlatával irányította az ország hiteléletét, 
befolyásolta a bankrendszer működését. 1926. decem
ber 27-én megjelent az új nemzeti valuta, a pengő, 
amely 1927. január 1-jétől állandósult.33 Az áttérés az 
akkori bank- és hiteléletben valójában csak kisebb tech
nikai fennakadásokat okozott.

A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) 1930-ban 
történt megalakulásától kezdve a mai napig rész
vényese és aktív tagja az MNB-nek.34

A Magyar Nemzeti Bank részvénye 100 koronáról (1024)

/\ Magyar Nemzeti Bank (volt Osztrák-Magyar Bank) épülete



A kezdeti nehézségek a hitelintézeteket sem kerül
hették el. Az ország megcsonkítása után az 1992 bank 
és takarékpénztárból csak 674 maradt fenn. Mivel a 
hitelélet legerősebb szereplői a fővárosban voltak, így 
ez a tőkében erősebbeket jelentette.35 Ennek ellenére 
nagy feladatot rótt a pénzintézetekre a trianoni béke- 
szerződés előtti bankhálózat átszervezése. A legtöbbet 
azok a bankok vesztették, amelyek érdekeltségei az 
elszakított területekre kerültek, mivel azok áldozatul 
estek az ottani államosításnak, illetve akiknek -  az 
infláció elszabadulása miatt -  idegen valutában voltak 
kötelezettségeik. A pénzintézetek mérlegei a fizető- 
eszköz értékének folytonos változása következében 
nem juttatták kifejezésre a valóságos helyzetet. A nagy
bankok. mivel látták, hogy a tőzsdén nagyobb lett a 
részvények iránti bizalom és kereslet, felemelték alap
tőkéjüket. Azonban ez a tőkegyarapodás is csak lát
szólagos volt. a pénzhígítás következtében túlnyomó 
része elveszett, elértéktelenedett. A hazai pénzintézetek 
alaptőkéje 1921-ben 4,6 milliárd korona volt. míg 
1925-ben 2932 milliárdra emelkedett.36 Az álkonjunk
túra korszakát a fizetőeszköz (pengő) stabilizációja 
(1927) zárta le. Az értékpapírok iránti érdeklődés 
megszűnt, a tőzsde egy csapásra kihalt, a lakosság a 
rohamos áresések következtében elvesztette pénzét. A 
pénzérték állandósulásának következménye a pénz 
fokozódó megbecsülése volt, ami a kereskedelmi for
galomban, a mezőgazdaságban és a gyáriparban is a 
hosszabb lejáratú hitelekre történő áttérést ered
ményezte. illetve megkezdődött az értékálló dolgokba 
fektetett tőkék lassú visszaszivárgása a pénzgazdaság
ba. Mivel a gazdaságban nem volt megfelelő mennyi
ségű pénz és tőke. ezért külföldről kellett azt pótolni: fő 
hitelezőnk az Amerikai Egyesült Államok. Anglia. 
Franciaország és Svájc volt. Ennek jóval több mint egv- 
harmada a Magyar Nemzeti Bankra és a hitelin
tézetekre. egyharmada ipar- és bányavállalatokra, 
csaknem egyhatoda a mezőgazdaságra, a megmaradó 
rész a kereskedelemre és egyéb foglalkozásokra esett. ' 
A magyar bankok kapcsolatai a gyáriparral az első 
világháborút követően sem változtak meg. Az ipari vál
lalkozások hitelszükségleteit szinte kizárólag a hazai 
pénzintézetek látták el, még szabad devizagazdálkodás 
idejében is.

Áz 1920-as évek pénzintézeti rendszeréről a 
következők mondhatók el. A magyarországi bankok 
és takarékpénztárak csaknem kivétel nélkül részvény- 
társasági formában működtek, a budapesti bankoké 
volt a vezető szerep. Hazánk tőkeszegénységének 
következtében általánosságban gyenge volt a tőkeerő, 
amihez jelentős tartalékolás párosult. A jelzálogüz
letág jelentős fejlődésnek indult, különösen a vidéki 
pénzintézeteknél, ahol ez olykor már a likviditást is 
befolyásolta, mivel az ingatlanalapú biztosíték mobi
lizálása általában lassú. Valamennyi ágazat, így a 
mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, a közlekedés 
is általában a pénzintézetekre volt utalva, ami a 
bankok nagy befolyását eredményezte a gazdasági 
fejlődésre.

A pénzügyi világválság során -  a vezető osztrák 
pénzintézet, a Creditanstalt bukását követően -  a 
hitelezők visszakérték a legtöbb külföldi rövidlejáratú 
kölcsönt, amelynek fedezetére igénybe kellett venni a 
központi bank érckészletét, ami azt eredményezte, 
hogy a jegybank 1927 végén meglévő 317,5 millió 
pengő értékű nemesfémvagyona 1931. július 14-ére 
138 millióra apadt le.3X Mivel tartani lehetett attól, hogy 
a belföldi betéteseket és befektetőket is magával ragad
ja ez a bizalmatlanság, a jegybank július 14-én három
napos bankzárlatot rendelt el, amelyet július 17-én 
annyiban oldott fel. hogy a betétek 57c-át. de legfeljebb 
1000 pengőt lehetett csak kifizetni. A hitelintézetek 
mozgási szabadságát az Országos Hitelügyi Tanács is 
erősen korlátozta, amelynek joga volt az adósokkal 
szemben bírói úton érvényesíthető legmagasabb kamat
tételek, egyszersmind a betétek után fizetendő kamat 
megállapítására is.39 Ez befolyásolta a bankoknak a 
gyárakkal való kapcsolatait is, amelynek eredmé
nyeként kénytelenek voltak csökkenteni ipari érdekelt
ségeiket. Míg 1924-ben a hitelintézetek érdekeltsége az 
iparban 20% körül alakult, addig 1937-ben ez 3.2 %-ra 
mérséklődött.40

1934-ben megkezdődött a gazdasági javulás, az 
államháztartás helyreállt, és a pénzügyi viszonyok is 
normalizálódtak. Ennek ellenére még 1936-ban is las
san emelkedett az ország tőkemennyisége, és csak a 
pénz forgalmi sebességének meggyorsulása, továbbá a 
készpénzfizető forgalom növekedése volt tapasztalható. 
1938 nagy változást hozott, mivel az ország 
fegyverkezési szabadságának elismerése után a Da
rányi-kormány felállította az elkövetkező öt évre az ún. 
milliárdos (győri) programot, amelyből 600 millió a 
haderő fejlesztését, 400 millió pedig gazdasági és szo
ciális célokat szolgáit. Az állam rendezte korábbi 
adósságait, amelyekkel a bankoknak és az iparvállatok- 
nak tartozott. így a pénzintézetek is könnyebben láthat
ták el a kormányprogrammal összefüggő hiteligé
nyeket. A háborús események és az ezzel összefüggő 
fegyverkezés fokozása, illetve meggyorsítása követ
keztében az eredetileg öt évre tervezett program végre
hajtása sokkal rövidebb idő alatt sikerült. A politikai és 
gazdasági élet szoros összefüggése még sohasem 
mutatkozott meg olyan nyilvánvalóan, mint ezekben az 
években. A II. világháború kezdeti, sikeres éveiben is 
megkezdődött a pénz, a betétek kivétele a hitelin
tézetekből. ami próbára tette a bankokat, mivel ezen 
felül az állam évente 13 millió pengő beruházási hoz
zájárulást állapított meg a pénzintézetek számára. így 
fizetéseik fedezésére tőketartalékukat is igénybe kellett 
venniük.41 Mindez azt eredményezte, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank szerepe erősödött a magángazdasági 
életben. Az ötéves terv pénzügyi végrehajtása során a 
pénzpiac teljesen az állami beruházások és hitel- 
műveletek hatása alá került. A Magyar Gazdaságkutató 
Intézet adatai alapján 1927-ben 511. 1931-ben 420. s 
1940-ben már csak 327 hitelintézet működött 
Magyarországon. A II. világháború során a trianoni 
szerződéssel elcsatolt területek fokozatos visszatérése a
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hitelintézetekre a zavaros évek miatt nem gyakorolt 
nagy hatást. A háború előtti szerzők, bízva a kedvező 
kimenetelben, a békés idők munkájára bízták az 
elemzést, a háború utániak pedig már nemigen 
foglalkoztak ezzel a kérdéssel.

Érdekes módon a németeket kiszolgáló Szálasi- 
vezetés nem adta fel az önálló pénzügypolitikát. 
Gyakorlati jelentősége ennek már nem volt. hiszen 
Szálasi hatalomra jutásának idején a szovjet csapatok 
már áttörték a Kárpátok vonalát. Az MNB deviza- és 
aranykészlete Nyugatra került, ami nehezítette a háború 
utáni konszolidációt. A debreceni Ideiglenes Nem
zetgyűlés se foglalkozott monetáris kérdésekkel, így 
percek alatt a világ addigi legnagyobb inflációja kö
szöntött Magyarországra. A miipengős világ semmi
lyen pénzügyi lehetőséget sem adott a békés termelés 
pénzügyi megalapozásához.

A Trianon előtti pénzintézetek legtöbbje túlélte az 
első világháborút, és továbbra is vezető szerepben 
maradt. Az 1920-1930-as évek legjelentősebb hitelin
tézetei: Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület 
(1839), Magyar Általános Hitelbank ( 1867), Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank (1841). Magyar Pénzinté
zetek Jelzáloglevélkibocsátó Szövetkezete (1926). Bu
dapest Székesfőváros Községi Takarékpénztár Rt. 
(1928). Az 1916-ban alapított Pénzintézeti Központ, 
mint hatóság ebben a korszakban is ellátta feladatait. 
Az 1926. évi alapszabály-módosítás leginkább a nye
reségfelosztásra vonatkozó szabályokat módosította.

A két világháború közötti időszak leginkább az önál
ló magyar közgazdasági és pénzügyi tudománynak 
teremtett virágzó termőterületet. Ekkor születtek azok a 
munkák, amelyeket -  érthető és világos nyelvezetüknek 
és gondolkodásmódjuknak köszönhetően -  még a szo
cializmust követően is újra fel lehet használni. A 
korszak legjelentősebb képviselői: Márffy Ede. Heller 
Farkas, Mariska Vilmos. Szádeczkv-Kardoss Tibor. 
Varga István. Alföldi Antal. Surányi-Unger Tivadar. 
Schack Béla, Teleszky János. Kuncz Ödön és sokan 
mások.42 Ebben a negyedszázadban állandóan napiren
den volt a pénzintézeti reform kérdése, amely a 
következő feladatokat jelentette (ezekből, sajnálatos 
módon, alig valósult meg néhány):43

-  a hazai hitelintézeti hálózat arányos csökkentése,
-  a letétügylet törvényes szabályozása,
-  a pénzintézeti kamara felállítása,
-egységes pénzintézeti ügyvitel.
-  kötelező revízió.
-pénzintézeti tisztviselők intézetközi nyugdíjalapja.
-  szolgálati pragmatika.

6. A z  á tm enet és a z  á lla m o s ítá so k  éve i
A második világháborút követően a Magyar Nemzeti 

Bank közreműködésével valósult meg a pénzügyi-gaz
dasági stabilizáció. Ennek egyik legszembetűnőbb 
eleme az 1946. augusztus 1-jén megjelent új fize
tőeszköz, a forint bevezetése. Az ezt követő, több mint 
négy évtizedig tartó időszak az egypártrendszeren ala
puló népköztársaság, a szocializmus kiépítésének

éveivel kezdődött. Ez a hazai hitelélet szempontjából az 
államgazdaság logikájának megfelelő intézményrend
szer kialakítását és működtetését jelentette. A világ
háborút követően is világszínvonalú magyar bankrend
szerre a legnagyobb csapást a Magyar Nemzeti Bank és 
a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, 
részvénytársasági alapon működő pénzintézetek ma
gyar tulajdonban levő részvényeinek állami tulajdonba 
vételéről szóló 1947:30. törvény mérte, amely decem
berben lépett hatályba. A jogszabály 3. § (2) bekezdése 
kimondta:

..Az állami tulajdonbavétel a Magyar Köztársaság 
kormányának rendeletével megállapított időpontban, 
legkésőbb az 1948. évi március hó 31. napjáig tör
ténik."

így -  a több mint egy évszázadot megélt -  hitelélet 
és pénzügyi rendszer, amely a reformkortól folyama
tosan. a kisebb visszaesések ellenére is virágzott és 
fejlődött, mintegy három-négy hónap leforgása alatt 
eltűnt és feledésbe merült.

1948 második felében alakították ki a Magyar 
Nemzeti Bank mint szocialista jegybank funkcióit, 
beleértve a vállalatok finanszírozását is. Az MNB ettől 
kezdve egészen 1987-ig a jegybanki hatáskörök mellett 
kereskedelmi banki feladatokat is ellátott. Az 1947:30. 
törvény rendelkezései ellenére az állam 1967-ben lett 
százszázalékos tulajdonos, ugyanis a külföldi részvé
nyeseket csak ekkor sikerült kártalanítani. Ezzel a 
lépéssel megvalósult a központi bank pénzforgalmi és 
hitelmonopóliuma. így a korábbi kétszintű bankrend
szert egyszintűvé alakították át. A jegybank korábbi 
statútumát az 1948:31. és 1948:45. törvénnyel lényege
sen módosították. Ennek eredményeként az MNB. mint 
államosított központi bank. a monetáris politika önálló 
meghatározását és függetlenségét elveszítette, irányí
tása a kormányzat, a párt fennhatósága alá került. 
Később, a Pénzintézeti Központ megszüntetésével a 
központi bank látta el a pénzpiaccal kapcsolatos vala
mennyi hatósági feladatot is. Az MNB státusát szabá
lyozó 1967. évi 36. törvényerejű rendelet sem rendezte 
a jegybank és az államhatalom viszonyát, a Minisz
tertanács továbbra is felügyelet gyakorolt.44

Az állami tulajdonba vétellel a kereskedelmi 
bankokat és a takarékpénztárakat sorra felszámolták, 
amit némi iróniával akár szocialista bankkoncentráció
nak is nevezhetünk. 1948-ban a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank vette át a külkereskedelemmel összefüg
gő fizetési forgalom kezelését. 1950-ben azonban át
szervezték, jogutódja a Magyar Külkereskedelmi Bank 
(MKB) Rt. íett. Ezt követően az MKB kizárólag csak a 
jegybank megbízásából látott el nemzetközi bankári 
tevékenységet, ugyanis a külkereskedelem fizetési for
galma is zömmel az MNB-n keresztül történt.45 Szintén 
1948-ban alapították a Magyar Beruházási Bankot, 
amelynek feladata az állami és a vállalati beruházások 
pénzügyi lebonyolítása és ellenőrzése volt, majd 
1951 — 1952-ben átvette a Magyar Nemzeti Banktól az 
építőipari vállalatoknak történő hitelnyújtást és 
számlavezetést. 1972-ben a Magyar Beruházási Bank
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elnevezése Állami Fejlesztési Bankra változott, ez egy
ben tevékenységének módosulását is jelentette. Ennek 
következtében a vállalati, különösen az építőipari 
beruházások hitelezése és számláinak vezetése átkerült 
a Magyar Nemzeti Bankhoz.46 1949-ben. a lakosság 
bankműveleteinek ellátására hozták létre az Országos 
Takarékpénztárat (OTP), amely főként lakossági betét- 
gyűjtéssel és hitelek kezelésével foglalkozott. A 
következő években az OTP hatás- és tevékenységi köre 
fokozatosan szélesedett; először ingatlanügyekre kapott 
engedélyt, később tevékenysége kiterjedt a belföldi 
devizaszámla-vezetésre, valutaváltásra. 1972-től kezd
ve átvette az MNB-től a helyi tanácsok bankjának 
funkcióit. így az akkori önkormányzatok számára is 
végzett banki tevékenységet.47 A szocializmus évtize
deiben a hitelélet intenzitása lecsökkent, számos ügylet 
(pl. követelés-leszámítolás, tartós bérlet, váltó) teljesen 
eltűnt a gyakorlatból, és olykor még a tudomány szá
mára is feledésbe merült. Ez az állapot az 1988-1990- 
es fordulatokig tartott. Az 1968. évi új gazdasági 
mechanizmus élénkítette ugyan a pénzforgalmat is, de 
igazán átütő változásokat nem eredményezett.
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