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Banki ismeretek – mindenkinek

Mindennapjaink szerves részét képezi a hitelintézetekkel való kapcsolat, illetve az 
általuk nyújtott szolgáltatások igénybevétele, de azok belső felépítéséről kevés isme-
rettel rendelkezünk. A kereskedelmi banki ismeretek c. könyv célja, hogy az olvasót 
megismertesse a kereskedelmi bankok belső működésével, azok üzleti modelljével, és 
annak teljes szervezetére vonatkozóan információt adjon. Mindezt átlátható és gyakor-
lati megközelítésben teszi, olyan banki területeket kiemelve, melyekkel a szakirodalom 
ez idáig, ilyen formában és struktúrában nem foglalkozott. Az alkotás a magyarországi 
banki gyakorlatban alkalmazott ügyletek teljes körét lefedi. Az olvasó betekintést nyer-
het a banki szervezet felépítésébe, az egymásra épülő folyamatok, feladatok, munka- és 
felelősségi körök, valamint a banki termékek kusza szövevényébe, mindeközben választ 
kapva azok lényegére, fontosságára és mikéntjére.

Kiindulópontként a szerző elhelyezi a gyakoriságában, méretében és funkciójában 
legismertebb bankokat, a kereskedelmi bankokat a pénzügyi intézmények rendszerébe, 
mind azok funkcionalitása, mind fogalmi szinten egyaránt. Magyarországon a 90-es 
évek elején zajlik a kétszintű bankrendszer kialakulása, az így megalakult intézmények 
konszolidációja, majd privatizációja. Ekkor a figyelem elsősorban még a nagyvállalatok 
irányába fordult. Ez a tipikus stratégia jó 50 év múlva mutat csak változást, amikor a 
high-end retail, a mass retail, valamint a még egyetlen, meg nem hódított kkv-szektor 
kerül az érdeklődés középpontjába. A piac 2007-re telítődik, melyet merevségéből a 
másodlagos pénzpiaci válság mozdít ki.

Az alkotó a banki üzleti modell felépítését a költségstruktúrából indítja, melyet a mű-
ködési, hitelezési és refinanszírozási költségek szintjén elemez. Ezt követően a banki ter-
mékek világán kalauzolja végig az olvasót, kezdve a pénzforgalmi szolgáltatásokkal, a hi-
tel-, befektetési termékeken keresztül egészen a treasury és egyéb banki szolgáltatásokig. 
Ismertetésre kerülnek a sztenderd hiteltermékek – a vállalati és lakossági szektor részére 
kínált konstrukciók közti különbségek kidomborításával. A nem sztenderd hitelek közül a 
nagy tőkeáttételű akvizíciós, rekapitalizációs, a projekt hiteleket – melyek nagyobb piaci 
kockázatot és tőkekövetelményt követelnek meg –, illetve pont a kockázatok porlasztása 
céljából alkalmazott szindikált/klub hitelkonstrukciókat ismerteti. Megosztott finanszíro-
zás esetén elterjedt a biztosítéki poolok kialakítása. A vállalati szektor esetében a faktoring 
és a forfetírozás mint halasztott fizetésű követelésértékesítés van jelen, mely során a hite-
lező elsősorban magát a követelést vizsgálja és minősíti. A banki kockázatok lefedésében 
különösen nagy jelentőségük van a fedezeteknek, ezért a bankok az értékálló, könnyen 
értékelhető, érvényesíthető, likvid és könnyen őrizhető fedezeteket részesítik előnyben. 
Az új Ptk. szabályozás a fiduciárius biztosítékokat ugyan érvénytelennek tekinti, de a fo-
lyamatban lévő jogviszonyból származó biztosítékok még érvényesíthetők. A fedezetként 
elfogadott biztosítékok körére és azok elfogadhatóságára nézve igen nagy a magyar piacon 
a differencia, az alkotó azonban mégis vállalkozik arra, hogy a legjellemzőbb biztosíték 
típusokra meghatározzon egy átlagos figyelembevételi százalékot. A hitelintézet a hite-
lezési időszak alatt a pénzügyi, megerősítő és negatív kovenánsok birtokában ex-post és 
ex-ante befolyásolhatják a vállalatok tevékenységét, azok hitelképes működése érdekében. 
Az esetleges veszteségek elkerülése érdekében a kereskedelmi bankok a biztosítékok be-
kérésén túl folyamatos monitoring tevékenységet végeznek.
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A lakossági hitelezésnél fontos az információs aszimmetriából adódó banki előnyök-
kel való visszaélés tilalma. A válságot követő idők óta kötelező elvárás a hitelintéze-
tekkel szemben a termékek árának összehasonlíthatósága, ezért a belső banki model-
leken alapuló árazási módszerek háttérbe szorultak. Az árak változtathatósága jóval 
szabályozottabb keretek közt mozog. A pricing grid ad lehetőséget arra, hogy a hitelek 
kamatmarzsa kövesse a hitel esetleges kockázatában történő tényleges változásokat és 
ezzel tükrözze mindkét fél elvárását. Az alkotó nagy hangsúlyt helyez az egyes szol-
gáltatások alkalmazási gyakorlatára, életszerű példák segítségével vezeti le az egyes 
törlesztési (egyenletes tőke, egyösszegű, annuitásos, bullet, ballon) konstrukciókat. A 
megértést belső banki adatok, terméklapok, szerződésminták segítik.

A bankoknak a kamatkockázati szempontokat figyelembe véve szem előtt kell tartani az 
aktív és passzív üzletág kamatkockázatát, kamatperiódusát és a jövedelmezőséget – tulaj-
donosi érdeket – egyaránt. Napjainkban egyre nagyobb a kereslet a (kétdevizás) strukturált 
betétek iránt, ahol egy adott betéti termék ára egy másik termék alakulásától függ.

A hitelintézetek egyre nagyobb szerepet töltenek be a befektetési piacon is – 1999 óta 
nyújthatják ezt a szolgáltatást, a hagyományos banktevékenységek mellett. A szolgál-
tatók ügynöki, bizományosi, kereskedelmi, portfóliókezelési és jegyzési tevékenységet 
folytathatnak a saját és nem saját számlás papírok értékesítése mellett. Az üzletág túlsú-
lya termékkannibalizációhoz vezethet a kereskedelmi banki betéti termékek rovására. A 
speciális, egyedi ügyletek, illetve a bank saját befektetéseinek megkötése (értékpapír-, 
határidős, opciós, csereügyletek (szwap), a konverziós és spot ügyletek) a treasury terü-
leten keresztül történik. A treasury, és a bank egészének eredményes működéséhez el-
engedhetetlen ezen termékek árazása. A kombinált termékek esetében ez nehéz feladat, 
azok egyedisége és a transzparencia hiánya miatt. A befektetési szolgáltatások nyújtása 
az azt nyújtó intézménytől különösen körültekintő eljárást követel meg, a magyar lakos-
ság pénzügyi kultúrája alacsony mivolta és a mélyebb szakmai ismeretek hiánya miatt. A 
2009-ben hatályba lépő fair banki törvény kikényszeríti a megfelelő minőségű tájékoz-
tatást, a transzparenciát és annak vizsgálatát, hogy az igénybe venni kívánt konstrukció 
az ügyfél igényeit kielégíti-e.

A banki termékek köre aktív változást mutat, mind a hitelek (fogyasztóbarát hitel 
és betéti termékek), a számlacsomagok (alapszámla, rászorulók számlacsomagja) és a 
készpénzt helyettesítő szolgáltatások tekintetében is. A fizetési számlákhoz kapcsolódó 
kártyás tranzakciók is egyre jobban a fogyasztók kényelmét szolgálják a kártyához tarto-
zó egyre bővülő szolgáltatásokkal (pay pass, betétlekötés, kézpénz befizetés), akárcsak 
az átutalások elszámolásának IT biztonságát (hibridkártyák), vagy azok elszámolásá-
nak gyorsaságát illetően. A vállalatok likviditáskezelésének egy előnyös módja a cash 
concentration, illetve a national cash pooling, mely segítségével csoport szinten nyílik 
lehetőség a fizetési számlák kamateredményének optimalizálására, hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt.

Az alkotás rendhagyó módon elsőként a legelterjedtebb kereskedelmi banki termé-
keket és azok jellemző konstrukcióit gyűjti össze, majd ez után vezeti be az olvasót a 
banki feleadatkörök és szervezeti felépítés kusza, ugyanakkor mégis szabályozott háló-
zatába. A banki szervezetek folyamatosan változnak a gazdasági és a szabályozói kör-
nyezet hatására, igazodnak a tulajdonosi elvárásokhoz, tradíciókhoz. Magyarországon 
nagy a külföldi tulajdonossal rendelkező bankok aránya, mely a szervezeti struktúrára 
is hatással van. A prudens és mindkét fél számára elfogadható működés betartása ilyen 
esetben extra nehézségekbe ütközhet. Alapvetően a front és back office területek külö-
nülnek el, de bizonyos nézetek a két terület peremén lévő osztályokat a middle office 
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csoportba sorolják. Ők alkotják a két terület közti hidat (pl. jelentésszolgálat, treasury 
back office). Az ellenőrző területek ugyan háttérterületnek minősülnek, de azok minden 
területtől elkülönülten a tulajdonosok alá tagozódnak be (belső ellenőrzés, megfelelési 
compliance), mely szerep az utóbbi időkben egyre nagyobb. Gondoljunk a pénz és terro-
rizmusfinanszírozás kiszűrésére és megakadályozására, főleg a jelen kor globális etnikai 
problémái esetében. 2015 óta a magyar pénzpiacon egyre jellemzőbb és erőteljesebb a 
szabályozói felügyeleti jelenlét. Ennek keretében a bank belső ellenőrzési területeivel 
szemben is egyre nagyobb az elvárás, a bank szabályos törvényi keretek közt való mű-
ködésének biztosítása érdekében. Az MNB által bevezetett 2017-es érvényű adatminő-
ségi nulltoleranciára való törekvés elve ezt még tovább erősíti. A front típusú szervezeti 
egységek igen nagy diverzifikációt mutathatnak az ügyfélkör összetétele alapján. Az 
üzletágat támogató egységek (termék-, üzlet- és folyamatfejlesztés) szintén a fronthoz 
tartoznak. A Treasury értékesítés a sales területtel kapcsolódik a front feladatokhoz, 
míg a trading saját számlás, spekulációs célú kereskedést folytat, mindezt szigorú belső 
szabályzat és limitrendszer mellett. Ezen a fajta szabadpiaci tevékenység azonban a vál-
ság óta egyre inkább visszaszorul. Az USA-ban érvényben lévő Volcker-szabály miatt 
ez ott már erőteljesebben érződik és hamarosan az EU-ban is érvénybe fog lépni ez a 
fajta korlátozás. Egy bank saját számlás értékapír állományát nem csak a kereslet, ha-
nem az állami szabályozás is befolyásolja. Gondoljunk csak az állam által meghirdetett 
Növekedési Hitel Program és a Megfelelési Mutató előírásainak teljesítéséhez szükséges 
banki állampapír vagy jelzáloglevél-állomány növelésére.

A szervezet egészét átható hitelezési és betéti folyamatok minden kereskedelmi bank 
esetében kulcsfolyamatok. Ezen lineárisnak nem mondhat folyamatok esetében az első 
és másodfokú hibák minimalizálása a cél. Mindezen törekvést belső konfliktusok és 
érdekellentétek nehezítik. Az ügyletminősítés során elengedhetetlen, hogy az ügyleti 
szintről kitekintsünk portfólió szintre is, hisz a homogén portfólió önmagában rejt koc-
kázatot. A monitoring rendszerek sikeressége nagyban függ a múltbeli adatbázis nagy-
ságától, ezért a bankok szigorúan őrzik ez irányú ismereteiket, tapasztalataikat, hiszen 
ez is versenyelőnyt jelent (hatékonyabb, gyorsabb, jövedelmezőbb, kevésbé kockázatos 
elbíráslás) a piacon az egyre kiélezettebb és a szabályozás által egyre inkább korlátozott, 
egységesített versenykörnyezetben. A betételhelyezések szoros összhangban vannak a 
bank likviditásával, ezért elengedhetetlen a megfelelő forrásszerkezet kialakítása, mely 
az ALMM bizottság felelőssége. Ez a stabilitás legfőbb mutatója, melyet makrogazdasá-
gi, piaci és a lakossági megtakarítási hajlandóságon túl a kamatkörnyezet és a bankközi 
forrásverseny is befolyásol. Ezen ismeretek birtokában a mi?, mit?, hol?, hogyan? kér-
dések egymásutánjára kap választ az olvasó.

A kereskedelmi banki tevékenységről alkotandó minél teljesebb kép elérése érdeké-
ben a szerző kitér a bankok mindennapi létét meghatározó felügyeleti szabályozó rend-
szerre is. A baseli előírások betartása és betartatása már nemcsak egyoldalúan a hitelezé-
si kockázatra, hanem mindennemű banki kockázatra, (működési, piaci, deviza) is kitér, 
melyeket az egész bank életét átölelő, igen komplex, az egyik leginkább fontos banki 
terület a független kockázatkezelési kontrolling kezel a potenciális veszteségek mérése 
és előrejelzése érdekében. Feltárják az összes releváns kockázatott, melyekhez megfele-
lő kockázatmérési módszereket, modelleket is ki kell alakítaniuk. A kockázatok kezelé-
se ugyan központosul a banki szervezetben, de azok csak úgy működhetnek megfelelő 
indikátorként, ha üzletági szint mélységig kiterjednek. Mindez megfelelő IT rendszerek 
– IT szervezet – nélkül nem működhetne, hiszen a biztonságos és zavartalan működést 
az IT infrastruktúra és szoftverek fejlesztése biztosítja. Ezen banki információs rendszer 
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adja az alapját a kontrolling és jelentésszolgálati területek működésének, melyek a ve-
zetőséget támogató stratégiai döntések alátámasztásában felbecsülhetetlenek és nélkü-
lözhetetlenek. A banki jogi feladatok a szabályozás kiterjedésével és erősödésével egyre 
fokozódnak, mind szélesebb spektrumot felölelve (általános gazdasági, polgári jogi és 
fogyasztóvédelmi kérdések). A baseli elvárások értelmében a kockázatok teljes körű 
számbavételén túl a válságok előre nem várt veszteségeire is fel kell készülni. Ezt a sza-
vatoló tőke megerősítésével, a 8%-os szolvencia mértéken túli többlettőke (anticilikus és 
reputációs tőkepuffer) tartalékolásával kényszeríti ki. A szabályozás csak akkor töltheti 
be megfelelő funkcióját, ha az javadalmazási, vállalatirányítási elemekre is kiterjed, me-
lyet a transzparens működés megkövetelésével nyomatékosít a szabályozó.

A könyv kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy megismerkedjünk mindennapi pénz-
ügyi tevékenységeink hátterével, pontos folyamataival. Tiszta logikával halad végig 
a pénzügyi intézményekkel létesített kapcsolat kezdetétől a standard lakossági termé-
keken keresztül a magasabb pénzügyi ismereteket megkövetelő befektetési formákig. 
Érdeklődők széles spektrumának nyújt új információt. Nemcsak a középiskolások pénz-
ügyi ismereteinek elmélyítésében tölt be hasznos funkciót, de ezen túlmenően az iskola-
rendszeren kívüli érdeklődők számára is szolgálnak érdekes és jövedelmező ismeretek-
kel, melyek gyakorlati alkalmazása megkönnyítik napi pénzügyi feladataink ellátását, 
az egyes folyamtok megértését. Ezen túlmenően a hitelintézetek által priorizált belső 
oktatások alap ismeretanyaga lehet, mely kiegészítésre kerülhet az intézményspecifikus 
részekkel. De a szektorba dolgozni akaró új pályázó számára is tartalmas olvasmányt 
nyújt. Az alkotás hiánypótló funkciót is betölt, a banki belső folyamatok elemzése, a 
naprakész termékek, szolgáltatások és folyamatok ismeretében. A könyvet külön aján-
lom azon érdeklődőknek, akik már megismerkedtek a „Lakossági bankügyletek” c. mű-
vel (Sági Judit – dr. Sóvágó Lajos: Lakossági bankügyletek. 2002, Aula Kiadó), hiszen 
ez az új alkotás tökéletesen kiegészíti azt, az új – gyorsan változó pénzügyi világunk 
elemeivel.

(Walter György: Kereskedelmi banki ismeretek. Budapest, 2016, Alinea Kiadó, 251 p.)


