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A MODERNKORI BANKBIZTOSÍTÁS
MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE*

A három pénzügyi terület (bank, értékpapír, biztosítás és pénztár) elkülönült fel-
ügyeletének összevonásával, más szóval az új „pénzügyi szuperfelügyelet” létreho-
zásának gondolatával Magyarország a világon az elsõk között – Anglia és a skan-
dináv országok után – reagált a pénzügyi területeken végbemenõ egységesítési fo-
lyamatokra, amelyek egyrészt a tulajdonosi-intézményi területeken a közös tulaj-
donú banki-biztosítási csoportok formájában, másrészt pedig a termékek közötti
határok elmosódásában jelentek meg. 

A bankbiztosítás terjedésének világszerte lendületet adott az Amerikai Egyesült
Államokban a lakossági banki, befektetési banki és biztosítási tevékenység egyet-
len cégen belül történõ szervezõdését tiltó Glass-Steagall törvény 1999. novemberi
eltörlése, de az a körülmény, hogy az életbiztosítási piacon még nem alakult ki meg-
felelõ árverseny, valamint az, hogy a termékek többsége nem átlátható, jelentõs
korlátot állított a bankbiztosítás gyors terjedése elé. 

E cikk a teljes körû pénzügyi szolgáltatások és a bankbiztosítás fogalmának rö-
vid áttekintése után bemutatja a modernkori bankbiztosítás magyarországi törté-
netének legfontosabb állomásait, aminek keretében felhívja a figyelmet néhány
olyan kihívásra és lehetõségre is, amit hazánk Európai Unióhoz történõ csatlako-
zása jelent e téma vonatkozásában.

BEVEZETÉS

Miközben manapság a pénzintézeti és
biztosítási szektorban egyaránt nagy harc
folyik a bõvülõ piac újrafelosztásáért, a
bankok és a biztosítóintézetek együttmû-
ködésébõl eredõen mindinkább elõtérbe
kerülnek azok a kezdeményezések, ame-
lyeket a teljes körû pénzügyi szolgáltatá-

sok nyújtásának törekvése hív életre. En-
nek keretében a két szektor tagjai olyan
termékek, módozatok közös kialakítására
tesznek erõfeszítéseket, melyekkel az ügy-
felek bizalmába férkõzve képesek azokat
a maguk számára megnyerni (1. ábra).

A bankbiztosítás fogalmán szûkebb ér-
telemben a szakma azt érti, amikor egy
bank egy biztosító értékesítésének egyik
csatornájaként mûködik, és ezáltal sziner-
gia jön létre.1 Ez gyakran tulajdonosi,* Lektorálta: Dögei Sándor, OTP Garancia Biztosító Rt.



konszernszerû összefonódásként is jelent-
kezik. Az együttmûködés további foka az,
amikor bankbiztosítási termékek jönnek
létre: például amikor a folyószámlakama-
tok biztosítási díj fedezetéül szolgálnak,
vagy a megkötött hitelfedezeti biztosítás
elõnyösebb kölcsönfelvételre nyújt lehe-
tõséget. 

Tágabb értelemben nem csupán a ter-
mékfejlesztés és az értékesítés terén való
együttmûködés tartozik bele a bankbizto-
sítás fogalmába, hanem a banki-pénzinté-
zeti kockázatkezelésnek a biztosítási ele-
mekkel összefonódva megvalósuló for-

mái is. Ilyen hagyományos terület például
a hitelezés vagy a befektetés, ahol a bizto-
sítások a pénzügyi garanciák tekintetében
rendelkeznek kiemelt jelentõséggel.

Az utóbbi évek során egyre inkább
egyértelmûvé vált, hogy a jövõ azoké a
pénzügyi csoportoké, amelyek mûkö-
désük során nem próbálnak szakosodni,
specializálódni, hanem univerzalitásra
törekednek. A banki és biztosítási tevé-
kenység határterületeként létrejött bank-
biztosítás ugyanis meglepõen rövid idõ
alatt nagy népszerûségre tett szert a fejlett
pénzügyi piaccal rendelkezõ országok-
ban, és ez a tendencia hazánkban is mind-
inkább érzékelhetõ.
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1. ábra

A bankbiztosítás – bankok és biztosítók együttmûködése
az ügyfelek igényeinek kielégítésére2

1 Pálos Miklós [1999].
2 Dr. Salamon Károly elõadása [2004, BKAE] alapján.
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1. BANKBIZTOSÍTÁSI KEZDETEK

Hazánkban már az 1960-as évek elején
nyilvánvalóvá vált a biztosítók azon törek-
vése, miszerint megpróbáltak a lehetõ leg-
közelebb kerülni ügyfeleikhez. Ezzel egy
idõben a takarékszövetkezetek egyik leg-
fontosabb célkitûzését az testesítette meg,
hogy minél szélesebb körben elégítsék ki a
pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
igényeket. A Glória Biztosító óvatos lépé-
seket tett a bankok felé: az 1960-as évek
elején banki hitelekhez kapcsolható – hi-
telfedezeti – életbiztosításokat dobott piac-
ra, és azt néhány takarékszövetkezet fiók-
jaiban kezdte értékesíteni. A célok egy-
beesésének felismerését követõen 1964.
október 2-án a SZÖVOSZ és az Állami Biz-
tosító aláírta a takarékszövetkezetek bizto-
sítási tevékenységbe való bekapcsolásáról
szóló megállapodást, amely az együttmû-
ködés három alapformáját hívta életre.3

1.1. A takarékszövetkezetek
bekapcsolása a biztosítási

tevékenységbe

Az I. fokozatú megállapodás keretében a
takarékszövetkezetek elsõsorban csak a
kölcsönt igénylõ saját ügyfeleikkel kötöt-
tek biztosítást, illetve tõlük szedtek bizto-
sítási díjakat. A II. fokozatú megállapodás
ehhez képest annyiban jelentett elõrelé-
pést, hogy a takarékszövetkezetek a mû-
ködési területükön lévõ magánszektorbeli
állomány biztosítási díjainak beszedési
feladatait is ellátták, illetve tevékenysé-

gük a kárbejelentések továbbításán túlme-
nõen – a biztosítók fiókjának utalványo-
zása alapján – a kártérítés kifizetésére, a
megbízottak összefogására, munkájuk tá-
mogatására, az ajánlatok átvételére és to-
vábbítására, továbbá a jutalékok kifizeté-
sére is kiterjedt. 

E két konstrukció problémáiból okulva
néhány év múlva megkezdõdött a III. foko-
zatú megállapodás kidolgozása, amely
szerint „az eddigi, elsõsorban szervezeti
feladatok változatlan elvégzése mellett az
erre alkalmasnak bizonyuló takarékszövet-
kezetek az Állami Biztosítóval kötött meg-
állapodás alapján fokozatosan a körzetük-
ben élõ lakosság minden fajta biztosítását
teljes egészében állományukba vennék, és
ellátnák az állománykezeléssel kapcsolatos
összes pénzügyi, adminisztrációs stb. fel-
adatokat, kivéve a bizonyos összeghatáron
belüli kárbecslést, amihez nem rendelkez-
nek megfelelõ szakértõkkel”.4

1.2. Tanulságok és egyben alapok
a továbblépéshez

A biztosítók és a pénzintézetek együttmû-
ködésének elõnyeit a kezdeti tapasztala-
tok alapján Horváth Béla, Horváth István
és Lengyel Ottó az 1. táblázatban foglal-
ták össze.

A konkrét takarékszövetkezet adottsá-
gaihoz igazodó megállapodások révén te-
hát mód nyílt a biztosítási termékek széle-
sebb ügyfélkörhöz történõ eljuttatására,
aminek révén a várakozásokhoz képest
meglehetõsen gyors ütemben haladt elõre

3 Lengyel Ottó [1965]. 4 Horváth István [1970], 185. o.



az együttmûködési folyamat. Eleinte
ugyan a megkötött biztosítások túlnyomó
többsége még általában valamilyen betét-
vagy kölcsönügylethez kapcsolódott köz-
vetlenül, de rövid idõn belül egyre széle-
sebb spektrum tárult fel a hazai piacon:
1970-ben például már megkezdõdött egy
hitelfedezeti biztosítási módozat kidolgo-
zása is.6

Az együttmûködések során azonban
igen gyakran problémák is jelentkeztek.
A legnagyobb gondot az esetek többségé-
ben az okozta, hogy a takarékszövetkeze-
teknek egy nem elenyészõ része meglehe-

tõsen passzív módon viselkedett a biztosí-
tással kapcsolatban, aminek okai között
az új feladattól való idegenkedésen túl
megfigyelhetõ volt többek között a kis
létszámmal bíró szövetkezetek esetében
tapasztalható munkaerõhiány, továbbá az
oktatásnak a fluktuációból fakadó csekély
eredményessége is.7

Az I. és II. fokozatú megállapodások
konstrukciója önmagában is gátját jelen-
tette a megfelelõ eredmények elérésének,
hiszen ezek esetében a takarékszövetke-
zeteknek csupán a munka neheze jutott;
az abból adódó mérsékelt forgalomnöve-
kedés pedig nem bizonyult elegendõnek
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7 Horváth Béla [1966]; Horváth István [1970]; Botta
Andor [1965].

5 Horváth Béla [1966]; Horváth István [1970]; Lengyel
Ottó [1965].

6 Botta Andor [1965]; Horváth István [1970]; Lengyel
Ottó [1965].

1. táblázat
A biztosítók és a pénzintézetek együttmûködésének elõnyei

a kezdeti tapasztalatok alapján5

A biztosító oldalán
jelentkezõ elõnyök

• A biztosító egy már meglévõ, kiterjedt,
sok ügyféllel rendelkezõ hálózat révén
terjesztheti termékeit, ami egyrészt
megnöveli az elérhetõ ügyfélkört, más-
részt pedig mindez új beruházások, lét-
számemelés nélkül mehet végbe, meg-
oldva a terjesztõhálózat hiányosságait.

• A pénzintézetek pénzügyi és adminiszt-
ratív téren képzett munkaerõvel ren-
delkeznek, amelytõl a biztosítási fel-
adatok pontos teljesítése is elvárható.

• A díjbeszedési munkába is bekapcsol-
hatók a pénzintézetek.

• A pénzintézet címanyagában szereplõ
ügyfelek könnyebben elérhetõk a bizto-
sító számára.

A pénzintézet oldalán
jelentkezõ elõnyök

• A pénzügyi szolgáltatások
teljes körû nyújtására irá-
nyuló törekvés megkíván-
ja a biztosítások ügyfelek-
nek történõ kínálását is.

• Az alkalmazottak munka-
idejének kihasználása
nem egyenletes, a felesle-
ges munkaerõ-kapacitás
leköthetõ a biztosításhoz
kapcsolódó feladatokkal.

• A biztosítóval való
együttmûködés keretében
költségtérítés illeti meg a
pénzintézetet.

Az ügyfelek oldalán
jelentkezõ elõnyök

• A biztosítási ügyek
gyorsabb, köny-
nyebben elérhetõ
helyen történõ in-
tézése.

• Többféle szolgál-
tatás egy helyen
történõ igénybevé-
telének lehetõsége.
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ahhoz, hogy megfelelõ vonzerõt gyako-
roljon. Különösképpen igaznak kell ezt
elfogadnunk, ha figyelembe vesszük azt a
körülményt, hogy a takarékszövetkezetek
állományából kikerült az általuk szerzett
biztosítások egy jelentõs része is, ami a
folyamatos kezelési, díjbeszedési stb. be-
vételektõl való elesés következtében to-
vábbi hátrányokat okozott számukra.
Igaz, hogy a pénzintézetek hajlamosak
voltak elutasítani bizonyos biztosítási
ügyleteket – konkrétan azokat, amelyek a
szabványostól eltérõ ügyintézést igényel-
tek tõlük –, de a takarékszövetkezetek
állománya ennek ellenére jelentõsen meg-
fogyatkozott; továbbá az állomány össze-
tétele is hátrányosan változott, hiszen
növekedett az úgynevezett nem típusügy-
letek részaránya. Nem utolsósorban moti-
vációs problémák is adódtak az alkalma-
zottak körében, ugyanis anyagi ösztönzé-
sük nem lehetett megfelelõ hatásfokú,
mert a biztosításszerzési és díjbeszedési
jutalékot meg kellett osztani a takarékszö-

vetkezetek és a biztosítással ténylegesen
foglalkozó dolgozók között.

2. VÁLTOZATOS EGYÜTTMÛKÖDÉSI

FORMÁK

A bankok és a biztosítók együttmûködése
– amint azt a 2. ábra is mutatja – az integ-
ráció meglehetõsen eltérõ fokán, változa-
tos formában, eltérõ szervezeti keretek
között valósulhat meg.8

Az együttmûködési megállapodáson
alapuló kooperáció eredményezi a legke-
vésbé kötött viszonyt a felek között, mely-
ben lényegében a bank a biztosító termé-
keinek értékesítésére vállalkozik szerzési
és állományápolási jutalék ellenében.
Amennyiben bizonyos biztosítási módo-
zatokra vonatkozóan, illetve adott összeg-
határok felett a biztosító nem delegálja a
bankhoz a kockázatelbírálás jogosultsá-
gát, az ügyletmenet jelentõs mértékben le-
lassulhat, illetve bonyolulttá válhat. Az

8 Pálfi Sándor [1994].
9 Saját ábra. Felhasznált forrás: John O. Nigh–Mark V.  T. Saunders [2004. február].

2. ábra
Az integráció lehetséges fokozatai a bankbiztosításban9

Értékesítési
együttmûködés

Közös
vállalat

Egyszemélyes
tulajdonlás

alacsony

Egyszerû Komplex
(stratégiai
szövetség

Közös
termékfejlesztés
és -értékesítés

Specializált
biztosító bank

általi tulajdonlása

Holding vállalat
(bank

és univerzális)

A Z I N T E G R Á C I Ó F O K A

magas



ilyen típusú együttmûködés általában nem
kizárólagos jellegû egyik fél számára sem,
következésképpen versenyszempontból is
csupán korlátozott jelentõséggel bír.

Az Állami Biztosító tradicionálisan
szoros kapcsolatot ápolt a Takarékszövet-
kezetekkel – és ezt a Hungária Biztosító is
örökölte. A késõbbiekben az együttmûkö-
dés idõlegesen megszakadt, hiszen a Ta-
karékszövetkezet által alkalmazott tech-
nológia elavultsága gátjává kezdett válni
a Hungária fejlõdésének, késõbb azonban
a Takarékszövetkezet új német tulajdono-
sa nagy súlyt helyezett a pénzintézet gé-
pesítésére, így sor kerülhetett az együtt-
mûködés felelevenítésére. A Hungária
bankbiztosítási kapcsolatában egyik olda-
lon sem érvényesült kizárólagosság: pél-
dául a Takarékszövetkezetek fokozatosan
kiépítették együttmûködésüket a Signal
Biztosítóval, a Hungária pedig résztulaj-
dont szerzett a Takarékbankban.10

Az együttmûködés tehát olyan formá-
ban is megvalósulhat, amelynek keretében
a bank jelentõs tulajdonosi részesedést
szerez a biztosítóban, illetve szélsõséges
esetben annak egyszemélyes tulajdonosává
válik. E megoldás során rendszerint a biz-
tosító befektetési portfóliójának kezelését
is a bank végzi, és ez a szorosabb kapcso-
lat a biztosító termékfejlesztésének, módo-
zati politikájának közvetlen befolyásolásán
túlmenõen kombinált termékek kialakítá-
sára is kiváló lehetõséget teremt.

Magyarországon az elsõ modern bank-
biztosítás jellegû kísérletet az OTP Bank
által 1985-ben kidolgozott „életbiztosí-
tással egybekötött elõtakarékossági be-

tét” konstrukciója jelentette. Miután az
1991. évi Pénzügyi Törvény11 deklarálta,
hogy egyetlen bank sem jelentkezhet ön-
maga ilyen termékkel, az OTP Bank a Ga-
rancia Biztosító Rt. teljes részvénypakett-
jének megvásárlása mellett döntött, és a
Garancia Biztosítót úgynevezett bankbiz-
tosítóvá alakította át. 

Az együttmûködési megállapodás jelle-
gû kapcsolatra az AHICO és a Glória Biz-
tosító Rt. szolgáltatták az elsõ jelentõsebb
példákat a takarékszövetkezetekkel kötött
szerzõdéseikkel, a tulajdonosi kapcsolat
elsõ megnyilvánulásai közül pedig a Pro-
videncia és a Magyar Posta közötti ko-
operációt érdemes mindenképpen megem-
líteni, melynek esetében a szerzõdéses
együttmûködés alapjául a Providencia ala-
pító okirata szolgált, a Magyar Posta pe-
dig a biztosító értékesítési csatornájának
szerepét is betöltötte idõlegesen. A késõb-
biekben a Postabank és a Magyar Posta
értékesítési együttmûködésére is történtek
kísérletek, ez utóbbi próbálkozások azon-
ban valójában nem bizonyultak sike-
resnek.

3. MAGYAR BANKBIZTOSÍTÁSI

HELYZETKÉP AZ 1990-ES ÉVEK KÖZEPÉN

A magyar pénzintézeti és biztosítási szek-
tor fejlõdésében igen sok párhuzamosság
volt megfigyelhetõ, hiszen az 1980-as
évek második felében az állami monopó-
lium adminisztratív megszüntetésével
mindkét szektorban egy szintén állami tu-
lajdonú oligopol piacszerkezet jött létre.
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11 A pénzintézetekrõl és a pénzintézeti tevékenységrõl
szóló 1991. évi LXIX. törvény.10 Pálos Miklós [1999].
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Ezt követõen azonban a biztosítási piac és
a pénzintézeti szektor tulajdonviszonyai
eltérõen alakultak: a biztosítási területrõl
az állam sokkal korábban megkezdte ki-
vonulását, olyannyira, hogy „míg az ál-
lam a bank-, illetve adókonszolidációkba
tízmilliárdokat öl bele, a két ex-monopol
biztosító milliárdos veszteségeinek döntõ
hányadát a többségi külföldi tulajdonosok
kénytelenek viselni”.12

1995-ben Luttenberger Zoltán a bank-
biztosításról írt mûvében e szavakkal jel-
lemezte a piaci helyzetet: „A jelenleg ér-
vényes törvényi szabályozás lényege az
elkülönítés elve. Ez a pénzintézeti, érték-
papír-kereskedõi és kibocsátói, valamint a
biztosítási tevékenység intézményi szét-
választását jelenti, az angolszász modell-
nek megfelelõen. Ezzel szemben nem
általános a szektoron belüli elkülönítés
elve. A pénzintézetek esetében a commer-
cial és investment banking elkülönül, de a
biztosítók esetében a biztosítási ágak
elkülönítését csak a biztosítási törvény
bevezetése valósítja majd meg, többéves
türelmi idõvel. Jelenleg a biztosítók több-
sége kompozit-biztosító, tehát egy vállalat
keretében mûveli az összes biztosítási
ágat… A bankbiztosítói csoport egyes
vállalatai tehát jogilag önállóak kell hogy
legyenek. A pénzügyi és biztosítási tevé-
kenység tradicionális szétválasztásán túl
az angolszász szabályozási modell átvéte-
le a svájci-német gyakorlathoz képest a
bankbiztosítás legfontosabb területei közé
tartozó kereskedelmi és befektetési banki,
értékpapír-forgalmazói és befektetési
alapkezelõi tevékenység egy szervezet

kereteiben történõ integrációját sem teszi
lehetõvé.”13

A bankok közül még csak az OTP és az
MHB rendelkezett fiókhálózattal, bár a
nagyobb városokban jelen volt a Buda-
pest Bank és a KHB is. Az OTP és a Bu-
dapest Bank szövetségesként kölcsönösen
használta egymás pénzkiadó automatáit,
ami piacvezetõ szerepet biztosított szá-
mukra a bankkártya-üzletágban. A Posta-
bank részben a postahivatalokra támasz-
kodott, néhány kisebb bank és a takarék-
szövetkezetek viszont jelentõs fiókháló-
zattal rendelkeztek, az országos hálózat
pedig potenciális versenyelõny forrásá-
nak bizonyult. A magyar bankok többsé-
gére jellemzõ volt, hogy nem rendelkez-
tek a biztosítókban jelentõs tulajdonosi
részesedéssel, és a biztosítók sem mond-
hattak magukénak jellemzõen többségi,
de még csak befolyásoló részesedést sem
a bankszektorban. Páratlan jelenségnek
számított akkoriban Magyarországon,
hogy a Garancia Biztosító az OTP Bank
100%-os leányvállalataként mûködött;
ezen túlmenõen talán csak az Iparbank-
ház Rt.-nek a Glória Biztosítóban való
5%-os, valamint a Mezõbanknak a 33%-
os részesedését érdemes megemlíteni.  

A Garancia Biztosító egyértelmûen
bankbiztosítóként lépett fel, termékeihez
különféle banki szolgáltatásokat – elsõsor-
ban hitelfelvételi lehetõséget – kapcsolt,
rajta kívül azonban csak az életbiztosítási
ágazat két vezetõ szereplõje – az ÁB-
Aegon és a Nationale-Nederlanden – moz-
dult el a banki szolgáltatások irányába. Az
ÁB-Aegon a saját maga által kifejlesztett –

12 Luttenberger Zoltán [1995a], 82. o. 13 Luttenberger Zoltán [1995b], 17. o.



a bankbetéthez nagyon hasonló – közép-
távú befektetési módozataival lépett piac-
ra, a Nationale-Nederlanden ügynökei pe-
dig az ING Bank betétszámla-szolgáltatá-
sát és különféle befektetési konstrukcióit
kezdték értékesíteni.14

Magyarországon a bankbiztosítás tehát
még csak igen halvány nyomokban volt
fellelhetõ az 1990-es évek közepén annak
ellenére, hogy feltételrendszere összes-
ségében viszonylag kedvezõen alakult
(2. táblázat).

A fejlõdés fõ akadályát a bankbiztosí-
táshoz szükséges, több szektorra szóló
know-how és szakértõi tudás, valamint az
egyes szektorokban a küzdelemre sarkalló
erõteljes versenyhelyzet – az úgynevezett
„kiszorítási verseny” – egyidejû hiánya
képezte. A pénztármozgalom még ugyan
gyerekcipõben járt, de a biztosítási és a
pénzügyi piac szereplõi is egyre inkább

felismerték, hogy mindenekelõtt a nyug-
díjpénztárak azok az intézmények, ame-
lyek alternatív befektetési lehetõség for-
májában képesek elvonni forrásaik jelen-
tõs részét. Ez a felismerés késztette ezeket
az intézményeket bankbiztosítási stratégi-
ájuk kialakítására, pénztárak és pénztár-
szolgáltatók alapítására.

Az 1990-es években megtörtént a régi
típusú nyugdíjszerkezet lebontása, létre-
jött a hárompillérû nyugdíjrendszer a ma-
gán- és az önkéntes nyugdíjpénztárakkal.
Közülük elsõsorban a megfelelõ biztosí-
tói háttérrel rendelkezõk voltak képesek
versenyben maradni. A pénztárak közötti
fúziókkal és összeolvadásokkal párhuza-
mosan egyre nagyobb érdeklõdés mutat-
kozott a nyugdíjas léttel összefüggõ prob-
lémák és az azokra kínált megoldások
iránt. A nyugdíjpénztárak azonban az el-
múlt idõszakban inkább befelé fordultak,
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14 Páratlan páros [1995].
15 Luttenberger Zoltán [1995a], 88. o.

2. táblázat
A bankbiztosításra ható tényezõk Magyarországon

az 1990-es évek közepén15

A bankbiztosítást segítõ tényezõk
• rohamosan fejlõdõ pénzügyi szektor
• kompozit biztosítók
• Magyarországon keresettek az inno-

vációnak számító termékek
• javuló infrastruktúra
• biztosító pénztárak megjelenése
• liberalizációs folyamat

A bankbiztosítást gátló tényezõk
• általánosan alacsony színvonalú pénz-

ügyi/biztosítási szolgáltatások
• kereskedelmi, befektetési banki és ér-

tékpapír-forgalmazói tevékenység el-
különítése

• nincs elegendõ szakképzett banki/biz-
tosítási szakember

• ügyfelek hiányos pénzügyi ismerete
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a nyugdíjakra vonatkozó egyéni megol-
dás pedig alapvetõen hosszú távú megta-
karításként jelentkezik. Egyes szakembe-
rek szerint tehát ugrásszerûen növekvõ pi-
aci lehetõségek és biztosítói aktivitás
prognosztizálható e területen, hiszen az
infláció kezelhetõvé válásának következ-
tében érzékelhetõen hosszabbá vált a
„beláthatósági” idõszak.16

4. A „SZUPERFELÜGYELET” LÉTREJÖTTE,
VALAMINT A MAGYAR BANKBIZTOSÍTÁS

LEGÚJABB FEJLEMÉNYEI

1999 végén parlamenti döntés született a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele-
tének – a teljes magyar pénzügyi szektort
felügyelõ szervezetnek – a létrehozásáról.
Az Országgyûlés 1999. december 21-ei
ülésnapján fogadta el a Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyeletérõl (PSZÁF)
szóló CXXIV. törvényt, melynek értelmé-
ben 2000. április 1-jétõl az Állami Biz-
tosításfelügyelet (ÁBIF), az Állami Pénz-
és Tõkepiaci Felügyelet (ÁPTF) és az
Állami Pénztárfelügyelet (ÁPF) a közös
intézmény keretein belül folytatja mûkö-
dését. Az integrált felügyelet tehát ettõl
kezdõdõen már a bank-, az értékpapír-, a
biztosítási és a nyugdíjpénztári piacok,
vagyis a pénzügyi szektor egészének za-
vartalan mûködéséért együttesen felel. 

„A felügyeleti integrációt a piacon je-
lenlévõ pénzügyi csoportok egyre több te-
rületet felölelõ szolgáltatásai, a pénzügyi
tevékenységek közötti korábbi határvona-
lak fokozatos elmosódása, az új típusú

kockázatok megjelenése tette indokolttá.
Az országhatárokon átnyúló pénzügyi mû-
veletek térnyerése, az egyre gyorsuló
pénzügyi innováció, a piacokon lezajló je-
lentõs koncentrációs folyamatok új kihí-
vást jelentenek, melyre a pénzügyi szektor
egészét átlátni képes, a kockázatok teljes-
ségét figyelni tudó egységes felügyelet tud
megfelelõen reagálni. A vegyes profilú
pénzügyi konglomerátumok világszerte az
egyes szektorokon átnyúló, mind átfogóbb
felügyelést kívánnak meg.”17

Az újonnan létrejött „szuperfelügye-
let” fontos célkitûzése a teljes pénzügyi
szektor zavartalan mûködésének és a
pénzügyi szervezetek ügyfelei védelmé-
nek biztosítása. Feladata a piacok átlátha-
tóságának és a tisztességes, szabályozott
piaci versenynek az elõmozdítása, az
esetlegesen jelentkezõ, a szektort veszé-
lyeztetõ kockázatok érzékelése és idõben
történõ kiszûrése; ezáltal a tartós pénz-
ügyi stabilitás, valamint a pénzügyi pia-
cok egészébe vetett bizalom fenntartása. 

A bankbiztosítás folyamatos jelentõség-
növekedésének lehettünk tanúi a közel-
múltban, és e tendencia erõsödése prog-
nosztizálható egyrészt a biztosítások iránti
kereslet emelkedése és a piaci versenyhely-
zet fokozódása, másrészt pedig annak kö-
vetkeztében, hogy a csökkenõ kamatmarzs
miatt a bankok egyre inkább a jutalékbevé-
telek intenzív növelésére törekednek. Egy,
a bankok és biztosítók részvényárfolyamai
közötti korreláció mértékét vizsgáló ECB-
tanulmány18 a diverzifikáció mérsékelt ja-

16 Szalai Péter [2004].

17 http://www.pszaf.hu: Tájékoztató a pénzügyi szektor
1999. évi fejlõdésérõl. (2005. február 4.).

18 ECB [2003. december].



vításának lehetõségére mutatott rá, és a
már korábbiakban kifejtett elõnyökön túl-
menõen azt is kiemelte, hogy a bankbizto-
sítás keretében a különbözõ gazdasági
ciklusokra eltérõ módon reagáló tevé-
kenységek ötvözésével a társaságok koc-
kázata valamelyest csökkenthetõ. 

Az egyes pénzügyi szektorok közötti
kapcsolatok intenzitásának növekedésé-
vel egyre inkább a figyelem középpontjá-
ba kerültek a banki és a biztosítási szektor
közötti együttmûködések, kockázatválla-
lások. A bankbiztosításban – közelebbrõl
magukban a bankbiztosítói kapcsolatok-
ban – a Magyar Nemzeti Bank szakembe-
rei is jelentõs kockázatforrásokat látnak.19

• A nagyarányú keresztértékesítés, a kö-
zös marketingtevékenység, az esetle-
ges közös névhasználat következtében
a bankbiztosítói együttmûködések
egyik jelentõs negatív következménye
a „reputációs fertõzés kockázatának
fokozódása”, ugyanis az ügyfeleknek a
bankba vagy a biztosítóba vetett bizal-
mának a megingása a bankbiztosítási
kapcsolatban résztvevõ másik tagra is
átterjedhet.

• A pénzügyi szektorban létrejövõ meg-
határozó méretû csoportok a szektor
belsõ diverzifikáltságát csökkentik, ami
egy esetleges külsõ sokk esetén akár
több szektor pénzügyi stabilitásának a
megingását is maga után vonhatja.

• Amennyiben a bankbiztosítói együtt-
mûködésben részt vevõ felek közvetlen
tõkerészesedéssel rendelkeznek egy-
másban, egy tõkepiaci sokknak foko-
zott hatása lehet a mérlegben szereplõ

vagyoni részesedésekhez kapcsolódó
árfolyamveszteségek miatt a szektor
egészére is.

• A banki és a biztosítási szektor eltérõ
tõkekövetelményei miatt – a különbözõ
kockázatátadási technikák eredménye-
képpen – „szabályozói arbitrázsra”
kerülhet sor, az alacsonyabb szintû tõ-
keállomány következtében pedig foko-
zódik a csoport sebezhetõsége.

4.1. A bankok és a biztosítók jellemzõ
együttmûködési formái

A különbözõ szintû bankbiztosítási jelle-
gû együttmûködések közül hazánkban el-
sõsorban az egyszerûbb formák – a bank-
fiókokon keresztül történõ biztosításérté-
kesítés, illetve a banki és biztosítói termé-
kek együttes (például ügynökök általi)
ajánlása – figyelhetõk meg, de tanúi lehe-
tünk a közös termékfejlesztésnek, a banki
és biztosítói termékek egy integrált ter-
mékben való ötvözésének is. A határon át-
nyúló szolgáltatásnyújtás és terjeszkedés,
valamint a tulajdonláson, illetve közös
anyavállalaton keresztül megvalósuló
együttmûködési megállapodások csak az
Európai Unióhoz történõ 2004. május 1-
jei csatlakozás után kezdtek valamelyest
jelentõsebb szerephez jutni.

4.2. A közvetlen kockázatvállalás foka
Magyarországon

A magyar hitelintézeti szektor vállalatai
hitelezési tevékenységükön keresztül vi-
szonylag alacsony mértékû kockázatot

HITELINTÉZETI SZEMLE66

19 Banking Supervision Committee [2004. április].
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vállalnak a biztosítókkal szemben. A biz-
tosítói kötvények, illetve derivatívák
vásárlása pedig még inkább elenyészõ
méreteket ölt, ezáltal a két szektor közötti
kockázatátadás foka meglehetõsen ala-
csonynak mondható. A hitelintézetek
biztosítókkal szembeni, mérlegen kívüli
követeléseit tekintve a hitelkerethez kap-
csolódó függõ kötelezettségek dominál-
nak; a kapcsolódó kockázat mértéke e te-
rületen is viszonylag alacsony. A hitelin-
tézetek biztosítókkal szembeni kockázat-
vállalásáról szóló – a 3. táblázatban látha-
tó – 2003. év végi adatok önmagukért be-
szélnek.

Magyarországon a bankok a biztosí-
tókkal, illetve a biztosítók a bankokkal
csak rendkívül alacsony összegben, ala-
csony volumenben kötnek származékos
üzleteket. Ez a körülmény, továbbá a
hitelderivatívák magyar piacának megle-
hetõs fejletlensége következtében a bizto-
sítók mérlegen kívüli, bankokkal szem-
ben vállalt kockázatai Magyarországon
ma még nem tekinthetõk igazán jelentõs-
nek. Mivel azonban a biztosítók 2004.

május 1-jétõl már nem csak fedezeti céllal
köthetnek származékos üzleteket, hanem
hatékony portfóliójuk kialakítása érdeké-
ben, illetve az esetleges arbitrázslehetõsé-
gek kihasználása céljából is, ezért ezen
ügyletek súlya – a vállalt kockázatok mér-
tékével ellentétben – a közeljövõben vár-
hatóan növekedni fog.22

5. KIHÍVÁSOK ÉS LEHETOSÉGEK HAZÁNK

UNIÓS CSATLAKOZÁSA KAPCSÁN

Az utóbbi években két jelentõs tekintet-
ben zajlottak le változások az Európai
Unió egységes piacán a biztosítási tevé-
kenységben. Mindkét folyamat abból a
stratégiából ered, hogy a résztvevõk opti-
mális méret elérésére törekednek, és meg-
próbálnak az európai értékesítési csator-

20 http://www.mnb.hu/stab_jel_0604_hu
(2005. február 4.).

21 Fõként aktív idõbeli elhatárolások, illetve egyéb –
túlnyomórészt átmeneti jellegû – aktív elszámolások.

22 http://www.mnb.hu/stab_jel_0604_hu (2005.
február 4.).

3. táblázat

A hitelintézetek biztosítókkal szembeni kockázatvállalása
2003 végén Magyarországon20

(millió Ft)

Mérlegen belüli kockázatvállalás 13 535

ebbõl: – Vagyoni érdekeltségek 8 203

ebbõl: – Hitelkövetelések 48

ebbõl: – Egyéb mérlegen belüli kockázatvállalás21 5 284

Mérlegen kívüli kockázatvállalás 4 949

ebbõl hitelkeret 4 381
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nákhoz minél közelebb kerülni, ezáltal új
eladási hálózathoz jutni, illetve már mû-
ködõ hálózatokkal összekapcsolódni.
Egyrészt határozott elmozdulás követke-
zett be a biztosítótársaságok csoportosu-
lása, egyesülése irányába az összeolvadá-
sok, felvásárlások, közös vállalkozások,
értékesítési együttmûködések formájá-
ban; másrészt megfigyelhetõ a bankok
biztosítási tevékenységbe való erõteljes
belépése, legfõképpen a tagországokban
történõ leányvállalat-alapítások révén,
mellyel elsõsorban a megtakarítási piac
visszahódítását célozzák az életbiztosítási
termékekkel versenyezve.

A biztosításértékesítés jelenleg radi-
kális reform alatt áll:23 a tradicionális biz-
tosítási szerzõdéskötéseken kívül az ér-
tékesítésnek változatos, igen sokféle új
formája alakul ki. A leginkább szembetû-
nõ jelenség minden bizonnyal a banki
csatornák felhasználásával történõ érté-
kesítés térnyerése. A banki és biztosítási
tevékenységet egészen a legutóbbi idõkig
igen mereven elkülönítette a jogi szabá-
lyozás, az értékesítési területen ez azon-
ban sokkal kevésbé érvényesül; ezáltal a
bankokat a biztosítási piacra való belé-
pésre sarkallja. További ösztönzõ erõt je-
lent, hogy a banki értékesítési hálózatok
felesleges kapacitásainak lekötésére rend-
kívül jó lehetõséget biztosít, valamint
hogy egyre inkább eltûnõben vannak az
életbiztosítási termékek és a banki termé-
kek közötti különbségek.

Mindazonáltal ma sem ez az egyetlen
járható útja a bankok és a biztosítók
együttmûködésének: az ING például ügy-

nökhálózata – tehát nem a klasszikusnak
számító banki hálózat – révén igen szép
eredményeket ért el az integrált bankbiz-
tosítási termékek értékesítésében.

Hazánkban az „elõrehozott biztosítási
rendszerváltásra”24 1986-ban, az állami
monopólium megszüntetésével került sor.
Bár ekkor még fel sem merülhetett az
európai integrációhoz, a közösséghez va-
ló szervezeti csatlakozás gondolata, a ma-
gyar biztosításügy mégis a brüsszeli fo-
lyamatok követése irányába fordult. A ha-
zai biztosítási piacon rögtön megjelentek
a külföldi – szinte kizárólag európai – be-
fektetõk, akik nemcsak az európai szabá-
lyozáshoz közelítõ magyar közjogi meg-
oldások iránti igényt hozták magukkal,
hanem az integráció lendületét is. Az az-
óta eltelt két évtized alatt az európai in-
tegráció szellemében mérföldes lépések-
kel haladt elõre mind a banki, mind pedig
a biztosítási piac fejlõdése. Ez egyrészt
jól mutatja a szektorban rejlõ további fej-
lõdési potenciált, másrészt kedvezõ lehe-
tõségeket teremt az elmúlt idõszak esemé-
nyeinek alapos vizsgálatára, a megfelelõ
tanulságok levonására. Erre pedig feltét-
lenül szükség van a szektor versenyképes-
ségének megõrzése, további javítása érde-
kében is.

Magyarország lakossága pénzügyi
kapcsolataiban komoly tartalékokat rejt
magában: a GfK Hungária Piackutató
Intézetben végzett elemzések szerint25

2002-ben bankkal a felnõtteknek csak
kétharmada, biztosítóval pedig csupán
egyharmada rendelkezett személyes szer-

24 Trunkó Barnabás [2004], 68. o.
25 GfK Hungária Pénzügykutatás [2003. március 25.].23 Kiss Tamás Szabolcs [2004].
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zõdéssel; és ezek az arányok az azóta
eltelt idõben sem változtak jelentõsen.
A magyar háztartások körében a biztosí-
tottság szintje – amint azt a személybizto-
sítások esetében a 3. ábra is mutatja – a
környezõ országok középmezõnyében he-
lyezkedik el. 

A személyi biztosításokban rejlõ po-
tenciál – ugyancsak a fent hivatkozott
elemzések tanúsága szerint – elsõsorban
vagyonkezelési kultúra kérdése, ugyanak-
kor a biztosítottsági penetráció mértéke
szoros kapcsolatot mutat a fogyasztói bi-
zalommal és a vagyoni helyzettel kapcso-
latos elégedettséggel is: e tényezõkben
azonban csak lassú, szerves fejlõdés ered-
ményezhet tartós változásokat. 

ÖSSZEGZÉS

Egészen a legutóbbi évekig nem sikerült a
magyar biztosítási piacon kellõen haté-
kony és sikeres életbiztosítási termék-
kampánnyal fellépni, ezzel párhuzamosan
viszont megfigyelhetõ, hogy a bankok
egyre fontosabb szerepet töltenek be az
emberek életében. „Mintegy tíz éve kez-
dõdött a folyószámlanyitásokkal, a beté-
tekkel, aztán 1999-tõl a lakáshitelezéssel;
ezek azok a tranzakciók, amelyek során
az ember bemegy a bankba, és olyan dol-
gokat beszél meg a banki tanácsadóval,
amelyek bizalmas ügyek… A lényeg,
hogy kialakultak olyan bizalmi viszo-
nyok, amelyben az ügyfelek a banki ta-
nácsadót pénzügyi kérdésekben hiteles-
nek fogadják el. A bankokkal szemben26 Forrás: GfK BPASZ [2002].

3. ábra

Személyes biztosítással rendelkezõ személyek aránya
a megkérdezettek között 2002-ben (%)26
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egyébként is jelentõs az intézményi biza-
lom, mert fiókja van, látható, hozzátarto-
zik a hétköznapokhoz.”27

A jövõben várható fejlemények szem-
pontjából nem mellékes az a körülmény
sem, hogy térségünk más országaival ös-
szehasonlítva a magyar lakosság banki, il-
letve biztosítói kapcsolatainak átlagos
száma viszonylag kedvezõnek mondható,
hiszen a GfK Hungária Piackutató Intézet
elemzései28 szerint 2002-ben egy átlagos
magyar pénzintézeti ügyfél személyéhez
átlagosan mintegy 1,71 banki és 1,54 biz-
tosítói szerzõdés kötõdött (4. ábra). Esze-
rint Magyarország a lakossági bankkap-
csolatok terén valamennyi vizsgált ország
közül a legjobb adatokkal büszkélkedhe-

tett, sõt a biztosítókkal való kapcsolatok
tekintetében is csupán Szlovákia és Auszt-
ria mutatószámai voltak kedvezõbbek.

A társadalmi reagálás azt jelzi, hogy az
ügyfelek többsége meg van gyõzõdve ar-
ról, hogy a Magyarországon mûködõ biz-
tosítótársaságok stabil tõkeerõt képvisel-
nek, tehát az emberek általában nem tarta-
nak a biztosítók csõdjétõl. Az ország la-
kosságára azonban sajnos még ma is igen
jellemzõ, hogy nem érzékel valós különb-
séget a tõzsdei és a biztosítói termékek
között, nem megfelelõ a kockázattuda-
tosság.30

Hasonló jelenségeknek lehetünk tanúi,
ha az 5. ábra alapján megvizsgáljuk a biz-
tosítási üzletkötõk által értékesített banki
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27 Szalai Péter [2004], 28. o.
28 GfK Hungária Pénzügykutatás [2003. március 25.].

29 Forrás: GfK Worldwide, PPASZ/BPASZ [2002].
30 Pálos Miklós [1999].

4. ábra

Átlagos banki és biztosítói kapcsolatok száma a pénzintézeti ügyfelek körében,
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termékek néhány – bankbiztosítási szem-
pontból – nagy jelentõséggel bíró tulaj-
donságát, jellemzõjét. 

A tapasztalatok szerint ezen az értéke-
sítési csatornán keresztül egyértelmûen a
befektetési alapok, a jelzálogtípusú meg-
takarítások, valamint a jelzálogkölcsönök
terjesztése a leginkább profitábilis, az el-
adhatóság szempontjából azonban egy-
elõre ezek közül is csupán a jelzálogtípu-
sú megtakarítások számára jósolható fé-
nyes jövõ. Ez az a termék, amely – amel-
lett, hogy az üzletkötõk elvárásainak igen
jól megfelel – jelentõs népszerûségnek
örvend a vásárlók részérõl is. A jelzálog-
kölcsönök tekintetében a know-how hiá-

nya jelenti a legnagyobb problémát, maga
a termék azonban nagyon vonzó.

Magyarországon az elsõ olyan bank-
biztosítási konstrukciónak, amely jelentõs
piaci részesedést volt képes elérni, egyér-
telmûen az életbiztosítással kombinált jel-
záloghitel-termék tekinthetõ. A siker
azonban elsõsorban nem a „kiforrott”
bankbiztosítási szolgáltatások fejlettség-
ének, az intézmények e téren való jártas-
ságának köszönhetõ, hanem olyan külsõ
tényezõknek, mint például a közvetlen ál-
lami támogatások és kedvezmények rend-
szere. A jövõben azonban – várhatóan –
nem lesz elegendõ erre hagyatkozni, ha-
nem a változásoknak egyenesen elébe kell
menni, sõt marketingszempontú, üzletpo-

31 Dr. Salamon Károly elõadása [2004, BKAE] alapján.

5. ábra
A banki termékek illeszkedése a biztosítási termékekhez31
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litikai és sok más egyéb változtatást kez-
deményezni.

Míg a bankok az üzleti kapcsolatok, a
profi imázs, a megbízhatóság, az alapos-
ság és a stabilitás megtestesítõi, addig a
biztosítók az ügyfelek számára az érzelmi
szempontból rendkívül fontos biztonság,
védelem és nyugalom érzését képesek
nyújtani – ezek ötvözésébõl pedig adott
esetben rendkívül jelentõs versenyelõny
kovácsolható. Ehhez természetesen be
kell bizonyítani a lakosság számára, hogy
a biztosítási ügynökökrõl elterjedt rossz
vélekedés mindenféle alapot nélkülöz, to-
vábbá hogy a banki alkalmazottakról sem
a bürokratikus, arrogáns viselkedésû ha-
tósági személyeknek kell eszükbe jutniuk,
akik magas jutalék érdekében „bármire
képesek õket rávenni”.

A gazdasági integráció mélyülésével a
bankok és a biztosítók oldaláról is egyre
természetesebbé válik mind a földrajzi
határok, mind pedig az egyes szektorok
határainak átlépése. A lakossági értékesí-
tésben fokozódó relevanciával bír az in-
tézmények együttmûködése, ami egyrészt
a bankbiztosítási termékek fejlesztésében,
másrészt az értékesítési csatornák közös
használatában nyilvánul meg. 

Az üzletkötõket rendkívül súlyosan
érinti jutalékaik erodálódása, ami az inter-

neten elérhetõ szolgáltatások és a függet-
len pénzügyi tanácsadók tevékenységének
„szükségszerû velejárója”. Ennek kom-
penzálása érdekében csak elõre menekül-
hetnek, erõfeszítéseket téve pénzügyi is-
mereteik gyarapítására és tanácsadói ké-
pességeik javítására. Az ügyfelek lassan
– de biztosan – egyre átfogóbb tájékozott-
sággal rendelkeznek a mindinkább bonyo-
lulttá váló termékek körében, miközben
egyre fokozottabb igényt támasztanak az
információkhoz való hozzáférhetõségre,
az információk elérhetõségére.

A bankbiztosítók – illetve a bankbizto-
sítás területén tevékenykedõ partnerek –
által önmaguk elé kitûzött cél tehát az,
hogy az egyszerû alaptermékeket a sok-
színû kiegészítõ szolgáltatások olyan
kombinációjával ötvözzék, amelyek szi-
nergiájából eladható, versenyképes, sõt
profitábilis konstrukciók születnek. A ver-
seny ezen a piacon is fokozódik, a jelzá-
loghitelezésen alapuló bankbiztosítási
termékek azonban ma még meglehetõsen
rugalmatlanok, ami ugyancsak arra fi-
gyelmeztet, hogy nem jósolhatunk e
konstrukcióknak igazán fényes jövõt,
amennyiben nem kerül sor rövid idõn be-
lül a transzparencia tekintetében jelentõs
javulásra.
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