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A HITELINTÉZETI
RENDSZER

1999. ÉVI TEVÉKENYSÉGE
kilencvenes évek elsõ felének kon-
szolidációs periódusát követõen,
az évtized közepére megteremtõ-

dött a bankrendszer stabilitása. A hazai
bankrendszer a konszolidációk és privati-
zációk következtében tõkeerejét tekintve
stabil és tõkeerõs, tulajdonosi struktúráját
tekintve pedig jó minõségû külföldi szak-
mai tulajdonosok által dominált rendszer-
ré vált. Az 1995 és 1998 féléve közötti peri-
ódust a bankok portfóliójának és jövedel-
mezõségének egyidejû javulása jellemez-
te. Ebben a periódusban a bankrendszert
elemzõ hazai és külföldi szakértõk egyér-
telmûen további gyors fejlõdésre számí-
tottak. A várakozások a pénzügyi közvetí-
tés mélyülését, a banki termékek és szol-
gáltatások körének bõvülését, volumené-
nek dinamizmusát, valamint a bõvülõ pia-
cokon realizálható eredmény növekedését
vetítették elõre. Ezek a várakozások ösztö-
nözték külföldi stratégiai befektetõk piac-
ra lépését, a bankok piacbõvítésre, a piaci
részarány növelésére irányuló törekvéseit.
Nyilvánvalóvá vált az is, hogy a hatékony
piacépítéshez (elsõsorban a lakossági
szolgáltatások területén), komoly invesz-
tícióra van szükség, így számos banknál
nagyhorderejû beruházások kezdõdtek.
Ugyanakkor az elmúlt évek adatai nem
igazolták a banki közvetítés erõsödõ sze-
repére vonatkozó várakozásokat. 1999
egyik legmarkánsabb jelensége, hogy a
bankok mérlegfõösszegének reálértelem-
ben vett növekedése a kedvezõ makrogaz-
dasági feltételek ellenére elmaradt a GDP
bõvülésétõl.

Az 1995 és 1998 féléve közötti folyama-
tokat elemezve is megfigyelhetõ volt már
a kamatmarzs folyamatos szûkülése. Ezt
az idõszakot azonban a portfólió- és a gaz-
dasági szereplõk kilátásainak folyamatos
javulása jellemezte. Így a marzs szûkülése
nem okozta a bankok jövedelmezõségé-
nek csökkenését, hiszen a céltartalék-kép-
zési igény nagyarányú csökkenése kom-
penzálta (illetve túlkompenzálta) a ka-
matjövedelmek csökkenését. Az idõszak-
ra a bankok költségeinek folyamatos nö-
vekedése (elsõsorban a tevékenység bõví-
tésére fordított befektetések révén) is jel-
lemzõ volt, amit csak dinamikus volu-
menbõvülés réven lehetett (volna) fedez-
ni.

1998 második féléve óta a bankok cél-
tartalékolási költségei újra növekedtek,
amit nem tudtak a kamatmarzsban érvé-
nyesíteni, így ekkortól a marzs szûkülése
már egyértelmûen a (korábban sokszor az
infláció és a fejlõdõ piac sajátosságaiból fa-
kadó extraprofitot is tartalmazó) jövedel-
mezõség csökkenését eredményezte.
Egyidejûleg a bankpiac várakozásoktól el-
maradó bõvülése azt eredményezte, hogy
a költséges fejlesztéseket felvállaló ban-
kok egy része ezidáig nem tudta tevé-
kenységét oly mértékben felfuttatni, hogy
bevételei növekedése fedezze költségeit.

A fenti jövedelemfolyamatokból követ-
kezõen az 1999. év másik karakterisztikus
vonása a megelõzõ néhány évben már
megindult bankok közötti differenciáló-
dás számottevõ további felerõsödése.
Egyre inkább megfigyelhetõ hogy a bank-
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rendszer egészére vonatkozó, az átlagok
alapján megállapított jellemzõk mögött jól
definiálható, eltérõ sajátosságokkal ren-
delkezõ, eltérõen viselkedõ banki csopor-
tok húzódnak meg. A bankrendszer egé-
szére jellemzõ, a korábbi várakozásokhoz
képest kedvezõtlen tendenciák ellenére lé-
tezik a bankoknak egy olyan csoportja,
amelynek fejlõdési pályája nem tört meg
az elmúlt idõszakban, 1999-ben is aktivitá-
sának növelése, megfelelõ portfólióminõ-
ség és jövedelmezõ gazdálkodás volt a
legfõbb jellemzõje.

Ettõl a csoporttól eltérõen jól elkülönít-
hetõ azoknak a bankoknak a csoportja is,
melyre a portfólió minõségének nem meg-
felelõ színvonala, illetve az alacsony költ-

séghatékonyság melletti gazdálkodás jel-
lemzõ. Általában a konszolidált, volt álla-
mi tulajdonú bankok és néhány nem túl
nagy tõkeerõvel és viszonylag késõn ala-
pított külföldi tulajdonú bank tartozik ide.
Részben ez a csoport, részben több kis-
bank az, amelyek jellemzõi leginkább fele-
lõsek a bankrendszer aggregált számain
kimutatható trendváltozásért. A bankcso-
port méretébõl és helyzetébõl fakadó
rendszerkockázatot számottevõen csök-
kenti, illetve a tulajdonosok jelenlegi elkö-
telezettségének fennmaradása esetén gya-
korlatilag megszünteti az a tény, hogy e
bankok tulajdonosai egytõl-egyig kiemel-
kedõen magas presztízsû, jó minõsítésû
külföldi bankok.
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A HITELINTÉZETI RENDSZER
MAKROGAZDASÁGI

ÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE

magyar gazdaság pályáját
1999-ben leginkább a külkereskedel-
mi partnerországok konjunkturális

helyzetének javulása határozta meg. Az év
második felétõl az EU gazdaságaiban el-
kezdett erõsödni a növekedés, a FÁK és a
CEFTA országaiban is kezdtek az élénkü-
lés jelei mutatkozni. Mindez tükrözõdött a
reálgazdasági, a jövedelmi és a pénzügyi
folyamatokban, valamint a bankmérlegek
összetételének alakulásában egyaránt.

A GDP volumene 4,5%-kal bõvült
1998-hoz képest. A növekedés az év elején
alacsonyabb volt, de az utolsó negyedévre
lényegesen javult a gazdaság teljesítmé-
nye. Erõteljesen emelkedett a belföldi kí-
nálat, bõvültek a kapacitások. Az év elejére
jellemzõ lassabb növekedés a kapacitás-
kihasználtsági mutatókban is tükrözõ-
dött. A növekedés felgyorsulásával a ka-
pacitáskihasználtság is emelkedett a fel-
dolgozóiparban, de szintje elmaradt az
1997–98-as idõszakot jellemzõ értéktõl.
A munkaerõ-kihasználtság viszont foko-
zódott, a munkanélküliségi ráta 7% alá csök-
kent.

A GDP növekedésével közel azonos
mértékû volt a belsõ felhasználás bõvülése,
vagyis a bruttó hazai termék termelésének
növekedése és a belföldi felhasználás kö-
zött 1999-ben összezáródott az elõzõ év-
ben szélesre nyílt rés. A belföldi kereslet mér-
sékelt ütemû növekedése a készletberuházá-
sok alakulásának az eredménye. Az év
egészében a beruházások volumene
6,6%-kal – az 1998-as dinamika felével –
emelkedett. A vállalati beruházások a má-
sodik félévben, de különösen az utolsó ne-
gyedévben újra megélénkültek, ami tük-
rözõdik a bankrendszer mérlegében is.
A fogyasztás szerepe viszont egész évben

erõsödött, ennek hatására az export mel-
lett a fogyasztási kereslet vált a növekedés
hajtóerejévé, szemben a korábbi évek ex-
port- és beruházásvezérelt növekedésé-
vel. A lakosság 1999-ben jobban növelte a
fogyasztását, mint amennyivel a reáljöve-
delme nõtt, egyre szélesebb körében vál-
tak elérhetõvé a fogyasztásihitel-konst-
rukciók. A lakosság bruttó megtakarítása
1998-hoz viszonyítva 1%-kal csökkent. Az
államháztartás pozíciója 1999 folyamán
erõsen ingadozott, de az év egészét tekint-
ve a GDP 0,5%-kal szûkítette az aggregált
keresletet, mivel a második negyedévtõl
kezdve fokozatosan korrigálta az elsõ ne-
gyedévi keresletbõvítõ hatását.

A GDP szerinti export növekedési üte-
me (13,2%) 1999-ben meghaladta az im-
portét (12,3%). Az export dinamikájának
elsõ félévi mérséklõdése a kisebb külpiaci
keresletnek volt köszönhetõ. A partneror-
szágok konjunkturális helyzetében bekö-
vetkezett javulás miatt a második félév-
ben a export dinamikája fokozódott. A kül-
sõ finanszírozási igény 1999-ben a GDP
3,9%-a volt, éven belüli javuló tendenciá-
val. A bruttó külföldi adósság1 1999-ben
20,1 milliárd euróról 24,4 milliárd euróra
nõtt, miközben a nettó külföldi adósság
7,9 milliárd euróról 6,8 milliárd euróra
csökkent. A magánszektor részesedése a
nettó adósságból 64,5%-ról 82,1%-ra nõtt.

A háztartások tovább növelték vagyonukon
belül a forintban denominált eszközök súlyát.
Decemberben a hitelintézeti forintbefekte-
tések jelentõsebb aránycsökkenése követ-
kezett be. Közel 40 milliárd Ft-ot vettek ki
a háztartások a bankokból (tranzakciós
hatás). Ezzel egyidõben a háztartásoknál
lévõ készpénzállomány közel 75 milliárd
Ft-tal nõtt. Ez a dátumváltással kapcsola-

7

A

1 Külföldiek által tartott állampapírok és tulajdonosi hitelek nélkül.



tos óvatossággal magyarázható. Ha ezt a
hatást figyelmen kívül hagyjuk, a háztar-
tások pénzügyi vagyonösszetételének ala-
kulásából a következõket állapíthatjuk
meg:

– A háztartások a közvetlen részvény-
tulajdonlás helyett egyre növekvõ
mértékben bízzák megtakarításaikat
intézményi befektetõkre, illetve vá-
sárolnak állampapírokat.

– A hitelintézeti megtakarítási formák
lassan, de viszonylag egyenletesen
veszítenek részarányukból.

– A hitelintézeti megtakarításokon be-
lül a tranzakciós funkciót betöltõ
komponensek (folyószámla, látra
szóló betét) egyre nagyobb súlyt kép-
viselnek, miközben a lekötött betétek
részaránya erõteljesen csökken.

– A devizabetéteket a lakosság túlnyo-
mórészt leértékelés elleni biztosíték-
ként tartja. Részarányuk csökkenõ
tendenciát mutat, de szintjük stabi-
labb az árfolyamrendszerre vonatko-
zó piaci várakozások és a kamatpré-
mium ingadozásánál.

A fogyasztói árindex 1999-ben átlagosan
10%-kal emelkedett (1998: 14,3%). A korábbi
évekre jellemzõ dinamikával szemben,
1999 során az elsõ félévben volt alacso-
nyabb az árnövekedés üteme, a fogyasztói
árak inflációja 1987 óta 1999 elsõ negyed-
évében süllyedt elõször az egyszámjegyû
tartományba. 1999 júliusától azonban az
éves inflációs ráta újból 10% fölé emelke-
dett. A decemberi hó/hó infláció 11,2% volt.

Az 1999-es évet szigorú monetáris kondíci-
ók jellemezték. A kormány és az MNB 1999
során három alkalommal, 0,1–0,1 száza-
lékponttal csökkentette a leértékelés havi

ütemét. E lépések eredményeképp az
1998-ban bekövetkezett átmeneti reálleér-
tékelõdés után az árfolyam a korábbi
évekre jellemzõ reálfelértékelõdést muta-
tó pályára állt vissza. A szigorodó árfo-
lyampálya azt eredményezte, hogy a ka-
matprémium magas szinten stabilizáló-
dott, a rövid piaci hozamokon az év átla-
gában 5%-ot meghaladó reálkamatok ala-
kultak ki.

Az év elsõ három negyedévében a ma-
gas kamatprémium sem vonzott számot-
tevõ kamatérzékeny tõkét az országba. Vi-
szont jelentõs volt a nem adóssággeneráló
tõke beáramlása. Így a forint árfolyama né-
hány rövidebb idõszak kivételével az erõs sáv-
szél közelében ingadozott. Az utolsó negyed-
évben az elvárt kamatprémium csökkené-
se mellett ismét megélénkült a kamat-
érzékeny tõkebeáramlás, ami a konverzi-
ós forintkereslet szintjének számottevõ
emelkedésével járt együtt.

A hitelintézeti rendszer szabályozási
környezetében nem történt lényeges vál-
tozás 1999-ben. Bár az év elejétõl lehetõvé
vált a bankok számára is a befektetési szolgálta-
tási tevékenység végzése, csak 5 hitelintézet
(ABN-AMRO Bank, Deutsche Bank,
Raiffeisen Bank, Rabobank, WLB) kapott
teljes körû befektetési szolgáltatási enge-
délyt az elmúlt évben. A kereskedési
könyvre, valamint a bankok univerzális
mûködésére és a prudenciális elõírásokra
vonatkozó egyéb jogszabályok azonban
nem születtek meg. A Hitelintézeti tör-
vény és az Értékpapírtörvény átfogó újra-
szabályozása jelenleg is folyamatban van,
és az új szabályok életbe lépése 2001 janu-
árjától várható.
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A BANKPIAC MÉRETE,
NÖVEKEDÉSE

részvénytársasági formában mûködõ
hitelintézetek száma 1999 december
31-én 43, míg a szövetkezeti for-

mában mûködõ hitelintézetek száma 211
volt. Ebbõl a takarékszövetkezetek száma
203, a hitelszövetkezeteké pedig 8.

1999-ben a részvénytársasági formában
mûködõ hitelintézetek összesített mérleg-
fõösszege nominálisan 12,1%-kal emelke-
dett, 6547 milliárd Ft-ról 7336 milliárd
Ft-ra. A789 milliárd Ft-os mérlegfõösszeg-
növekménybõl csak 225 milliárd Ft esett
az elsõ félévre, sõt a teljes növekmény fele
az utolsó két hónapban realizálódott. Az
1999. december havi fogyasztói árindex
11,2% volt, ami a szövetkezetek nélküli hi-
telintézeti szektor 0,8%-os reálnövekedé-
sét jelenti.2 Takarék- és hitelszövetkeze-
tekkel együtt a nominális növekedés
12,5%-os (a reálnövekedés 1,2%-os) volt.
A teljes hitelintézeti rendszer mérleg-
fõösszegének GDP-hez viszonyított ará-
nya (év végi mérlegfõösszeggel számolva)
67,8% volt 1999-ben. 1998-ban ez a mutató
még 68,6%-on állt. A teljes hitelintézeti rend-
szer éves átlagos mérlegfõösszege 1998-ról

1999-re 13,2%-kal nõtt, ami (10,8%-os GDP
deflátorral kalkulálva) reálértékben
2,2%-os növekedésnek felel meg. Az éves
átlagos mérlegfõösszeg GDP-hez viszo-
nyított aránya az 1998-as 63%-ról 62,6%-ra
csökkent 1999-ben. (Lásd A) táblázat.)

Ha a bankrendszer hagyományos tevé-
kenységeit nézzük, vagyis a vállalkozók-
kal, illetve a lakossággal szembeni mûve-
leteit, már kissé más képet kapunk a pénz-
ügyi közvetítés mélységének alakulásá-
ról. Mivel a vállalkozói hitelállományban
a növekedés döntõ része az év utolsó
egy-két hónapjában következett be, a vál-
lalkozói és lakossági hitelek együttes átla-
gos állományának a GDP-hez viszonyított
aránya az 1998-as 20,9%-ról 20,8%-ra
csökkent, annak ellenére, hogy az év egé-
szében a hitelállomány 20,7%-kal nõtt.
Ugyanakkor ha az év végi állományt vi-
szonyítjuk a GDP-hez, akkor azt kapjuk,
hogy a mutató 22,1%-ról 23,4%-ra nõtt.
Mindkét mutató torzít valamennyire, de
annyit kijelenthetünk, hogy a hagyomá-
nyos banki közvetítés mélysége 1998-ról
1999-re legalábbis nem csökkent.
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A) táblázat
Az egyes hitelintézeti csoportok piaci részaránya

Bankcsoportok
Megoszlás

1999. január 1. 1999. december 31.

I. bankcsoport 50,50 52,40
II. bankcsoport 33,30 31,60
Kisbankok 6,40 6,30
Kereskedelmi bankok összesen 90,20 90,30
Szakosított hitelintézetek 4,00 3,30
Lakás-takarékpénztárak 0,40 0,70
Részvénytársasági formában mûködõ hitelintézetek 94,60 94,20
Szövetkezeti hitelintézetek 5,40 5,80
Hitelintézeti rendszer összesen 100,00 100,00
Hitelintézeti rendszer összesen (milliárd Ft) 6922,1 7786,0

2 Az anyagban a hitelintézeti rendszer és a bankrendszer kifejezéseket szinonimaként használjuk, és általában – az
adatszolgáltatási rendszerbõl következõen – a szövetkezeti hitelintézetek nélküli hitelintézeti rendszert értjük alatta.
Ahol ettõl eltérõ tartalommal használjuk a két kifejezést, azt mindenkor külön jelezzük.



A vállalkozások teljes hitelállománya a
hazai bankrendszerrel szemben fennálló
tartozásnál nagyobb mértékben nõtt.
A külföldi nettó eladósodottság növeke-
dése 1999-ben 28,2% volt. Ha a külföldi
eladósodottságot a tulajdonosi hitelek ki-
szûrésével vizsgáljuk, akkor a növekedés
24%-os. Ez is arra utal, hogy a gazdasági
növekedést nagyobbrészt még mindig
azok a multinacionális vállalatok produ-
kálják, amelyek saját erõbõl, tulajdonosi

hitelekbõl vagy anyavállalatuk bankján
keresztül közvetlenül külföldrõl olcsób-
ban tudják finanszírozásukat biztosítani,
mint ha ezt a hazai bankrendszeren ke-
resztül tennék.

Az egyes bankcsoportok növekedési
üteme jelentõsen eltért egymástól a múlt
évben. A I. csoport számottevõ mértékben
tudta növelni piaci részarányát. Ezen ban-
kok nagy részének kiemelt célja volt a la-
kosság felé való nyitás, bár a mérleg-
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A kamatkülönbözet kihasználására irányuló deviza-forint konverzió hatása
a mérlegfõösszeg nagyságára

A bankrendszer tevékenységének terjedelmét elemezve felmerült a kérdés, hogy
vajon a bankok kamatkülönbözet kihasználására irányuló konverziós tevékenysé-
ge mennyivel növelte meg a bankrendszer mérlegfõösszegét. Erre vonatkozólag
próbáltunk nagyvonalú becslést végezni.*

Feltételeztük, hogy a konverziós tevékenység keretében a bankok deviza-
forrástöbbletüket a szûk árfolyamsáv rendszerében kis kockázat mellett magas ho-
zamot biztosító forint denominációjú instrumentumokba (államkötvénybe, kincs-
tárjegybe, MNB-betétbe, ill. kötvénybe) fektetik be. Bankonként megvizsgáltuk a
mérleg szerinti átlagos deviza nyitott pozíció alakulását 1996–1999 közötti idõ-
szakban. Becslésünkhöz csak a deviza rövid pozícióban levõ bankok adatait hasz-
náltuk föl, feltételezve, hogy a devizaeszköz-többlettel rendelkezõ bankok eseté-
ben nem beszélhetünk a kamatkülönbözet kihasználására irányuló konverziós te-
vékenységrõl. A devizaforrástöbblettel rendelkezõ bankok esetében megnéztük,
hogy mekkora ezen bankok állampapírokba és jegybanki instrumentumokba való
éves átlagos kihelyezése. Azzal a durva feltételezéssel éltünk, hogy minden bank
esetében a deviza rövid pozíció, illetve az állampapír- és jegybanki állományok kö-
zül a kisebbik mutatja a konverziós tevékenység volumenét. Ezeket összegezve
kaptuk meg a bankrendszer konverziós tevékenységére vonatkozó becslésünket.
Az így kapott eredményeket a táblázat mutatja.

Megnevezés 1996 1997 1998 1999
Konverzió éves nagysága (milliárd Ft) 110,40 225,50 357,00 53,30
Aránya az átlagos mérlegfõösszeghez (%) 2,78 4,62 5,94 0,79
Korrigált átlagos mérlegfõösszeg (milliárd Ft) 3857,70 4653,00 5656,60 6729,20
Eredeti átlagos mérlegfõösszeg növekedési üteme (%) – 122,90 123,30 112,80
Korrigált átlagos mérlegfõösszeg növekedési üteme (%) – 120,60 121,60 119,00

Látható, hogy a kamatkülönbözet kihasználására irányuló konverziós tevé-
kenységet figyelmen kívül hagyva a bankrendszer tevékenysége az elmúlt három
évben közel azonos ütemben bõvült, s ez az ütem jóval meghaladta a nominális
GDP növekedését.

*A becslést csak az állományok vonatkozásában tudtuk elvégezni, a tevékenység eredményhatását még durva
közelítéssel sem tudjuk számszerûsíteni.



fõösszeg-növekedés motorja legtöbb eset-
ben továbbra is a vállalati hitelezés volt.
A vállalkozói szektorral szembeni hitelál-
lomány-emelkedés jelentõs része az utol-
só negyedévre esett.3

A II. csoportba sorolt bankok mindegyi-
kére jellemzõ, hogy problémákkal küsz-
ködik, azonban a problémák jellege eltérõ.
A csoport gyakorlatilag minden tagjáról
elmondható, hogy követett stratégiája
nem eredményes. A csoport tagjai között
találhatóak olyanok, ahol a jövedelmezõ
gazdálkodást mérethatékonysági problé-
mák gátolják, és olyanok is ahol a portfólió
rossz minõsége okoz nehézségeket. A cso-
port általános megítélésekor pozitívum-
ként említhetõ, hogy az ide tartozó ban-
kok mögött tõkeerõs, a bank mûködtetése
iránt elkötelezett szakmai tulajdonosok
állnak. A csoport több tagjára is jellemzõ
volt, hogy a mérlegfõösszegénél jóval ma-
gasabb ütemû hitelállomány-növekedésé-
nek finanszírozását eszközstruktúrájának
átrendezésével (állampapírok, jegybanki
kihelyezések leépítése) biztosította. Egyes
intézmények még jelentõs szervezeti és
számítástechnikai fejlesztésekkel vannak
elfoglalva.

A III. csoportban a valamilyen banki te-
vékenységekre specializálódott (pl. autós
bankok) és az erõs anyabanki háttérrel
rendelkezõ, most induló vagy nemrég in-
dult bankok tudtak nagy növekedést fel-
mutatni.

A szakosított hitelintézetek aktivitásának
visszaesésében szerepet játszott, hogy

1999-ben is elmaradt a tervezett straté-
gia-váltás végrehajtása. Egyes intézmé-
nyek növekedési feltételei tõkeoldalról
nem voltak biztosítva.

A lakás-takarékpénztárak dinamikus nö-
vekedése természetes következménye a
már elõzõleg megkötött betétszerzõdések-
hez kapcsolódó folyamatos megtakarítá-
soknak. Ugyanakkor 1999-ben az érvény-
ben lévõ szerzõdések száma számottevõ-
en nem emelkedett, s jelentõsen elmaradt
a várakozásoktól.

A szövetkezeti hitelintézetek aktivitása az
átlagot meghaladóan, 19,8%-kal emelke-
dett, tevékenységük bõvítése a kis- és kö-
zepes méretû városokban volt sikeres.

A bankrendszer koncentrációja 1999-ben
enyhén csökkent, elsõsorban a legerõsebb
középbankok részarány-növekedése mi-
att. Míg a három legnagyobb bank piaci
részesedése csökkent (39,8%-ról 38,5%-
ra), addig az öt legnagyobb banké válto-
zatlan szinten maradt (50,8%). A piaci
koncentráció mérésére általánosan hasz-
nált Herfindhal-index az 1998. végi
968-ról 1999 végére 936-ra csökkent. Ennél
erõteljesebb csökkenés volt megfigyelhetõ
a hitel-, illetve betétállományra számolt
Herfindhal-indexnél. A hitelállományé
756-ról 719-re csökkent (1993-ban még
1258 volt). A betétállományé pedig
1594-rõl 1425-re, ami még mindig rendkí-
vül magas, de ha figyelembe vesszük,
hogy 1994-ben még 2401 volt, a fejlõdés
szembeötlõ.
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3 A bankrendszer 1999. évi tevékenységének elemzésekor a korábbi években alkalmazott, kizárólag méret szerinti cso-
portosítást – a jobb elemezhetõség és a homogénebb csoportok meghatározása érdekében – megváltoztattuk. A nagy- és
közepes bankok esetében a méret és a jövedelmezõség kettõs csoportképzõ ismérvét alkalmaztuk. A kisbankok esetében
(1%-os vagy az alatti piaci részarány) nem alkalmaztunk másodlagos csoportképzõ ismérvet, mert az ide tartozó 17 bank
összességében kevesebb mint 7%-os piaci részaránya ezt nem indokolta. Az egyes elemzési csoportok továbbá a csopor-
tokba tartozó bankok felsorolását a melléklet tartalmazza.



A BANKRENDSZER
MÉRLEGSZERKEZETÉNEK

ALAKULÁSA 1999-BEN

Fõbb elmozdulások
a mérlegszerkezetben

hitelintézeti rendszer mérleg-
struktúrájában 1999-ben nagy el-
mozdulás nem történt. Pozitív fej-

leményként értékelhetõ azonban, hogy
emelkedett a tradicionális kereskedelmi
banki funkciók (vállalkozókkal és lakos-
sággal szembeni állományok) jelentõsége.
(Lásd B) táblázat.)

A költségvetéssel szembeni tranzakciók
súlya mind eszközoldalon, mind forrásol-
dalon csökkent. Természetesen ebben a
kategóriában az állampapírok súlya a
meghatározó. A bankoknál lévõ állampa-
pír-állomány csökkenése nagyrészt a má-
sodik félévre esett.

Figyelemre méltó a vállalkozói kihelye-
zések részarányának növekedése, különö-
sen ha a hosszú lejáratúakat tekintjük.
A hosszú lejáratú hitelállomány növek-
ményének 80%-a a második félévre, 60%-a
az utolsó negyedévre esett. Ez a nemzet-
gazdasági beruházások második félév vé-
gi ismételt megélénkülésével hozható

összefüggésbe. A rövid lejáratú hitelezés
dinamikája az éven belül viszonylag
egyenletes volt. A vállalkozói betétállo-
mány kisebb ütemben nõtt, mint a hitelál-
lomány, így a bankrendszer vállalkozók-
kal szembeni nettó finanszírozói pozíciója
erõsödött.

A lakossági hitelezés – rendkívül ala-
csony bázisról – dinamikusan növekszik.
A hosszú lejáratú lakossági hitelezés sú-
lyának növekedése alapvetõen az egyéb
hitelek kategóriába tartozó személyi, áru-
vásárlási és gépkocsi-vásárlási hitelek nö-
vekedésére vezethetõ vissza. Az 1998. évi-
hez képest csökkent a lakossági források
növekedésének dinamikája. Mindezek
eredményeként a lakosság bankrendszer
felé való nettó megtakarítása 1999-ben
csökkent.

A külfölddel szembeni mûveletek mérle-
gen belüli súlya az elmúlt évben is növe-
kedett, azonban már nem olyan ütemben,
mint a megelõzõ években.

A jegybank bankrendszert finanszírozó
szerepe még tovább csökkent, fokozato-
san futnak ki a hosszú lejáratú refinanszí-
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B) táblázat
A hitelintézeti rendszer mérlegstruktúrája

%
1999.

január 1.
1999.

december 31.
1999.

január 1.
1999.

december 31.

Saját források 9,8 9,9
Alárendelt kölcsöntõke 1,9 2,0

Költségvetés 16,4 13,0 Költségvetés 3,2 3,1
Vállalkozók 30,7 32,6 Vállalkozók 16,7 17,6
Lakosság 3,3 4,0 Lakosság 27,4 28,9
Külföld 10,4 11,8 Külföld 18,4 19,1
Jegybank 17,7 17,9 Jegybank 2,7 1,7
Pénzintézetek 7,6 7,0 Pénzintézetek 8,8 7,6
Egyéb nem hitel jellegû 5,2 4,3 Egyéb 0,4 0,9
Egyéb pénzeszközök 5,8 6,2 Értékpapír 6,9 5,5
Egyéb eszközök 3,0 3,1 Egyéb források 3,8 3,9

Eszközök összesen 100,0 100,0 Források összesen 100,0 100,0

A



rozási konstrukciók. A jegybanknál elhe-
lyezett forint-betétállomány növekedése
arra vezethetõ vissza, hogy a bankok, ho-
zammegfontolásoktól vezérelve, állampa-
pírokba fektetett pénzük egy részét átcso-
portosították a jegybankba.

A bankközi pénzpiacot 1999-ben a hoza-
mok, illetve a kamatok lassú, kiszámítható
lemorzsolódása és a forgalom viszonyla-
gos állandósága jellemezte. Az év egészé-
ben a bankrendszer bõ likviditással ren-
delkezett, így a bankközi pénzpiacon nem
igazán jelent meg számottevõ kereslet.
Míg a jegybankkal kötött üzleteket illetõ-
en a kéthetes kihelyezések domináltak, a
bankközi piacon a bõségesen rendelkezés-
re álló likviditás elsõsorban a legrövidebb
lejáratú kihelyezések felé törekedett.
A bankközi piac hektikus mozgásoktól
való mentességét, illetve súlyának csökke-
nését az is elõsegítette, hogy javult a hitel-
intézetek likviditáskezelése.

A bankrendszer mérlegének
denominációs összetétele

magyar bankrendszer mérleg-
szerkezetének denominációs össze-
tétele az 1998. évi látványos inga-

dozás után meglehetõsen nagy stabilitást
mutatott az elmúlt évben. Míg 1998 elsõ
felében még jelentõs deviza-forrástöbblet
mutatkozott a bankok mérlegében, ez
1999 elejére teljesen leapadt, amiben mind
a devizaeszközök növekedésének, mind a
devizaforrások csökkenésének szerepe
volt. A folyamat folytatásaként múlt év
közepére már enyhe deviza-eszköztöbblet
alakult ki a magyar bankrendszerben. Ez a
deviza-eszköztöbblet azonban az év végé-
re újból elolvadt, és így a mérleg szerinti
deviza nyitott pozíció 1999 decemberére
gyakorlatilag 0-ra csökkent. Mind a devi-
zaeszközök, mind a devizaforrások ará-
nya a mérlegfõösszegen belül 35% körül

stabilizálódott. A zárt mérlegpozíciók kö-
vetkeztében a határidõs devizaügyletek is
visszaestek, mivel ezen instrumentumo-
kat elsõsorban a mérleg szerinti nyitott
pozíciók fedezésére használják a bankok.
(Lásd 1. ábra.)

A devizaeszközök állományán belül
ugyanakkor jelentõs strukturális elmoz-
dulások történtek az elmúlt két évben.
A deviza részarányának ingadozása leg-
inkább a jegybankkal szembeni mûvele-
teknél szembetûnõ. Az oroszországi vál-
ság hatására 1998 második félévében je-
lentõsen megnõtt a jegybanki betéteken
belül a deviza részaránya, ugyanis a ha-
táridõs tõzsde összeomlása következté-
ben a bankok kénytelenek voltak mérle-
gen belül fedezni nyitott pozícióikat. En-
nek legkézenfekvõbb eszköze pedig a
jegybanki forintbetéteik devizára konver-
tálása volt. A jegybanki betétek és kötvé-
nyek állományát együttesen vizsgálva lát-
ható, hogy a devizában fennálló követelé-
sek aránya meglehetõsen magas, 60% kö-
rüli szinten stabilizálódott egészen 1999
harmadik negyedévéig. Ehhez a stabil ál-
lapothoz hozzájárult az is, hogy a múlt év
elsõ felében a gazdasági szereplõk között
meglehetõsen pesszimista hangulat ural-
kodott, ami elsõsorban az akkor még ked-
vezõtlenül alakuló makro adatokból
eredt, s így a válság elõtti évekre jellemzõ
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deviza-forint konverzió sem indult el, és a
bankok is tartózkodtak a nyitott pozíciók
vállalásától. (Lásd 2. ábra.)

A múlt év utolsó negyedévében azon-
ban radikális változás következett be: a
deviza részaránya a jegybanki kihelyezé-
seken belül mintegy 40%-ra esett vissza.
A visszaesést részben a konverziós forint-
kereslet újbóli megjelenése, részben pedig
a 2000. évre való felkészülés megnöve-
kedett forintkereslete eredményezte.
A deviza részarányának visszaesése nem
járt együtt a nyitott pozíciók újbóli növe-
kedésével, azonban a devizaeszközök
szerkezetében változás következett be,
ami elsõsorban a külfölddel szembeni mû-
veleteket és a vállalati hiteleket érintette a
múlt év utolsó hónapjaiban.

A mérleg denominációs összetételének
alakulásában kiemelt szerepe van a külföl-
di ügyfelekkel lebonyolított tranzakciók-
nak. A külfölddel szembeni kötelezettsé-
gek és követelések mérlegen belüli rész-
aránya a múlt év nagy részében alig válto-
zott és így – az elõzõ évi jelentõs ingado-
zás után – a kettõ különbözete is nagy sta-
bilitást mutatott. A külföldi kihelyezések
részaránya 1999 elsõ háromnegyed évé-
ben 10% körül ingadozott, azonban az
utolsó hónapokban már érzékelhetõ növe-
kedésnek lehettünk tanúi, amit azonban a
külföldi források hasonló ütemû növeke-
dése kísért. Összességében a külföldi for-
rások részaránya a mérlegen belül az év
végére gyakorlatilag elérte az orosz válság
elõtti idõszakra jellemzõ 20%-os értéket.

A hitelállományon belül a devizahite-
lek folyamatos térnyerése figyelhetõ meg
1999-ben. A vállalkozói hitelállomány
denominációs összetétele azonban nem
egyformán alakult a rövid és a hosszú lejá-
ratú hitelek esetében. Miközben az éven
belüli hitelek között a deviza részaránya
szinte alig változott az év során, az éven
túli hitelek esetében egyértelmû tenden-
ciaként jelentkezik a deviza felé fordulás.
Ez a folyamat különösen az év utolsó ne-
gyedévében erõsödött fel, és így 1999 de-
cemberére ezen hitelállomány közel fele
már devizában állt fenn.
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A BANKI KAMATOK ALAKULÁSA 1999-BEN

dezinflációs folyamattal össz-
hangban 1999-ben folytatódott a
jegybanki kamatok, a piaci hoza-

mok és a kereskedelmi banki konstrukci-
ók kamatainak csökkenése. A bankok ka-
matpolitikáját alapvetõen a vállalati ügy-
felekért már évek óta folyó éles verseny, a
bankrendszer jövedelmezõségének csök-
kenése és a lakossági piac növekvõ jelen-
tõsége határozta meg.

A kamatok alakulására meghatározó
hatással volt a forint kamatprémiumának
ingadozása. Az orosz válság után kiala-
kult 550 bázispont körüli kamatprémium
az elsõ háromnegyed évben fennmaradt.
1999 õszén azonban kb. 300 bázisponttal
csökkent az elvárt prémium nagysága,
ami elõször a hosszabb kamatok csökke-
nését okozta, majd 2000 elején átterjedt a
rövidebb lejáratokra is.

A kiélezett verseny miatt a vállalkozói
betétek kamatai kevésbé estek, mint a vál-
lalkozói hiteleké: ebbõl kifolyólag a
spread a vállalkozói üzletágban az év fo-
lyamán 0,5%-kal szûkült. (Lásd 3. ábra.)
A vállalati hitelek és a DKJ hozamának
különbségébõl számított kockázati felár
nem változott az év egészét tekintve,
azonban az év folyamán meglehetõsen
nagy ingadozást mutatott. Ennek oka lé-
nyegében az volt, hogy az év elsõ felében a
piaci kamatok viszonylag magasan stabi-
lizálódtak az orosz válság miatt, míg a vál-
lalkozói kamatok tovább csökkentek,
részben a szûkülõ hitelkeresletnek kö-
szönhetõen. Az év utolsó negyedévében
azonban a külföldi tõkebeáramlásnak kö-
szönhetõen a piaci kamatok látványosan
esni kezdtek, amit csak lassan és késleltet-
ve követnek a vállalkozói kamatok, így a
kockázati felár ismét nõtt az utolsó ne-
gyedévben. (Lásd 4. ábra.)

Akárcsak az elmúlt években, a lakossági
betéti kamatok jóval gyorsabban alkal-
mazkodtak a pénzpiaci folyamatokhoz

mint a lakossági hitelek kamatai: a betéti
kamatok 1,91%-kal csökkentek a vizsgált
évben, míg a hitelek esetében 1,71%-kal.
Ennek köszönhetõen a spread 1999-ben
némileg tovább nõtt. (Lásd 5. ábra.) Bár az
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Rövid lejáratú vállalati hitel és betét közti spread



egyes bankok – beruházásaikból ítél-
ve – jelentõs mértékû rohamra készülnek
a lakossági piacon, azonban a lakossági hi-
telezés nyugati mértékkel nézve továbbra
is elenyészõ: így tényleges és intenzív ver-

seny még nem alakulhatott ki ebben az üz-
letágban. Másrészrõl ennek az üzletágnak
továbbra is magasak a költségei, illetve a
kockázata, ami a kamatok látványos és di-
namikus csökkenése ellen hat.
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TULAJDONOSI STRUKTÚRA

bankrendszer tulajdonosi struktú-
rájában a bankok feletti irányítási
jogosítványok tekintetében 1999-

ben nem következtek be lényeges változá-
sok. A kisebb változások követték a ’90-es
évek második felére mindvégig jellemzõ
folyamatot, nevezetesen az elmúlt évben
is a belföldi tulajdon fokozatos visszaszo-
rulásának és a külföldi tulajdon egyre do-
minánsabbá válásának lehettünk szemta-
núi.

Az állami tulajdon az 1998-as átmeneti
emelkedés után ismét 20% alá csökkent,
miután az elmúlt évben már nem volt
szükség bankkonszolidációra, s így újabb
közvetlen állami beavatkozásra sem.

A belföldi tulajdon majdnem minden ka-
tegóriájában enyhe csökkenés következett
be. Legjelentõsebb visszaesés a belföldi hi-
telintézetek tulajdoni arányában tapasz-
talható, ami az EKB Citibankba történõ be-

olvasztásának következménye. Növelte
viszont a hitelintézeti tulajdont a több
banki tulajdonú hitelintézet tõkéjének
megemelése. A hazai tulajdonosok a tõzs-
dén forgalmazott banki részvényeik egy
részét is fokozatosan eladták, ami tovább
csökkentette a belföldi tulajdont. (Lásd C)
táblázat.)

A bankrendszer jegyzett tõkéjében a
külföldi tulajdon aránya az év végére
65,3%-os szintet ért el. Ez egyrészt a már
tulajdonosi részesedéssel rendelkezõ kül-
földi hitelintézetek tõkeemelésének, más-
részt új hitelintézetként a HVB jelzálog-
bank 1999 júniusában történt alapításának
a következménye.

Az egyéb külföldi tulajdon kategóriájá-
ba fõként intézményi befektetõk tartoz-
nak, melyek tulajdoni aránya a tõzsdei
részvényvásárlások következtében to-
vább emelkedett.
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A

C) táblázat
A hitelintézeti rendszer tulajdonosi struktúrája

Részvénytulajdonosok
1998. december 31.* 1999. december 31.

millió Ft % millió Ft %

Állami összesen 68 773 21,1 68 457 19,3

ebbõl: ÁPV Rt. 68 763 21,1 68 394 19,3

Egyéb belföldi összesen 48 051 14,8 45 550 12,9

ebbõl: hitelintézetek 21 590 6,6 20 902 5,9

Belföldi összesen 116 824 35,9 114 007 32,2

Külföldi hitelintézetek 152 527 46,9 178 896 50,5

Egyéb külföldi 47 242 14,5 52 747 14,9

Külföldi összesen 199 769 61,4 231 643 65,3

Elsõbbségi részvénytulajdonosok 5 817 1,8 7 252 2,0

Visszavásárolt részvény 3 039 0,9 1 565 0,4

ÖSSZESEN 325 448 100,0 347 467 100,0

* Az 1998 év végi számokat korrigáltuk az idõközben felszámolási eljárás alá volt Realbank adataival. Ennek következtében összességében 2.3 milliárd
Ft-tal csökkentettük az 1998. december 31-ére vonatkozó adatokat.



A TÕKEMEGFELELÉS ALAKULÁSA

bankrendszer tõkemegfelelési muta-
tójának csökkenése 1999-ben is to-
vább folytatódott. Az egész bank-

rendszerre számított mutató egy év alatt
16,5%-ról 15%-ra mérséklõdött. A tõke-
megfelelési mutató ugyan évek óta csök-
ken, de aggregált szintje még mindig ki-
elégítõnek mondható. A bankok piacra lé-
pése, illetve privatizációja idõszakában az
egyébként nagyon magas tõkemegfelelési
mutató természetes jelenség, hiszen a tõ-
kebefektetést csak idõbeli késéssel követi
a tevékenység felfuttatása. Így a mutató
folyamatos csökkenése az adott fejlõdési
szakaszban szükségszerû jelenségként ér-
tékelhetõ.

A bankrendszer szavatoló tõkéje
1999-ben a mérlegfõösszegnél kisebb
ütemben nõtt (6,8%-kal), míg a kockázat-

tal súlyozott kihelyezések összértéke
meghaladta mind a szavatoló tõke, mind a
mérlegfõösszeg növekedési ütemét.
(Lásd D) táblázat.) Ennek köszönhetõ a
tõkemegfelelési mutató csökkenése. A sú-
lyozott mérlegtételek értékének változása
azonban még önmagában nem rontotta
volna a tõkemegfelelést. A függõ és egyéb
jövõbeni kötelezettségek, valamint a
– nagyságát tekintve jóval kisebb jelentõ-
ségû – határidõs követelések súlyozott
összegének látványos megugrása
nagymértékben járult hozzá a tõkemegfe-
lelés csökkenéséhez a maga 40,4, illet-
ve 70,3%-os növekedésével. (Lásd E) táblá-
zat.)

A fenti kép sokkal differenciáltabbá vá-
lik, ha bankcsoportok szerint nézzük a tõke-
megfelelés alakulását – bár a bankcsopor-
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D) táblázat
A szavatoló tõke összetétele

1999.
jan. 1.

1999.
dec. 31. 1999/1998 1998 1999

milliárd forint %

Alapvetõ tõke 461,8 508,1 110,0 83,7 86,1

Járulékos tõke 113,5 124,8 110,0 20,6 21,2

Limittúllépések tõkével fedezendõ összege 23,3 43,2 185,4 4,3 7,3

Szavatoló tõke 552,0 589,7 106,8 100,0 100,0

E) táblázat
A korrigált mérlegfõösszeg alakulása

1999.
jan. 1.

1999.
dec. 31. 1999/1998 1998 1999

milliárd Ft %

20%-os súlyozás 161,6 178,7 110,6 5,9 5,9

50%-os súlyozás 21,8 24,1 110,6 0,8 0,8

100%-os súlyozás 2551,8 2851,7 111,8 75,1 71,3

Súlyozott mérlegtételek összege 2735,2 3054,5 111,7 81,8 78,0

Függõ és egyéb jövõbeni kötelezettségek súlyozott értéke 613,7 862,0 140,4 18,4 22,0

Határidõs követelések súlyozott értéke 41,1 69,9 170,3 1,2 1,8

Kockázati céltartalék (–) –46,0 –68,0 147,7 –1,4 –1,8

Korrigált mérlegfõösszeg 3344,0 3918,4 117,2 100,0 100,0

A



tok maguk sem mindig tekinthetõk homo-
génnek. Az I. bankcsoportnak kismérték-
ben romlott a tõkemegfelelése, ami a ban-
kok átlagot jóval meghaladó dinamikus
növekedésének köszönhetõ. A II. csoport-
ba tartozó bankok tõkemegfelelését ellen-
ben szavatoló tõkéjük csökkenése rontot-
ta. Egyetlen csoportban javult a mutató ér-
téke: a kisbankok esetében az átlagosnál
kisebb dinamizmus mellé társuló jelentõs
szavatolótõke-növekedés javította a tõke-
megfelelési mutatót. A lakás-takarék-
pénztárak és a szakosított pénzintézetek
csoportszintû mutatója, összhangban te-

vékenységük sajátosságaival, továbbra is
kiugróan magas. (Lásd F) táblázat.)
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F) táblázat
Tõkemegfelelés bankcsoportonként

%
Tõkemegfelelési

mutató

1998 1999

I. bankcsoport 15,4 14,5
II. bankcsoport 13,7 10,8
Kisbankok 21,3 24,3
Szakosított hitelintézetek 48,9 45,9
Lakás-takarékpénztárak 135,1 97,8



FORRÁSSZERKEZET

z egyes forráselemek súlya 1999
folyamán sem változott lényege-
sen, bár a saját források az idegen

forrásokat meghaladó ütemben nõttek.
(Lásd G) táblázat.) Jövedelemtulajdonosok sze-
rint bontva a forrásokat, szintén nem ta-
pasztalható lényeges átrendezõdés. A la-
kossági betétek a mérlegfõösszegnél vala-
mivel kisebb ütemben nõttek, így az egy
évvel korábbi folyamatokkal ellentétben
tavaly csökkent a lakossági betétek rész-

aránya. Ezzel szemben a vállalkozások beté-
tei a tavalyi részarány csökkenés után
1999-ben a legnagyobb mértékben növek-
võ forráselemmé léptek elõ. A tavalyi ab-
szolút visszaesés után idén a költségvetési
források is nõttek, bár részarányuk így is
enyhén csökkent.

A külföldi források nominálisan 16%-kal
nõttek, ez azonban jelentõsen elmarad az
elõzõ évekre jellemzõ magas növekedési
ütemtõl. A legnagyobb mértékû rész-
arány-változás a belföldi bankközi betéteknél
következett be. Szemben az elõzõ évvel,
amikor folyamatosan nõtt ez a forráselem,
1999-ben már csökkent a bankközi forrás-
bevonás nagysága. Ezt a VIBER szeptem-
ber végi bevezetése jótékony hatásaként4

és a 2000. évre való felkészülés megnyilvá-
nulásaként értelmezhetjük, legalábbis a
4. negyedévi jelentõs csökkenés vonatko-
zásában. Új jelenség a pénzintézetek által
kibocsátott, hitelezõi jogot megtestesítõ érték-
papírok 60%-os növekedése, bár állomá-
nyuk még így is nagyon alacsonynak te-
kinthetõ. Érdemi változást jelent még a
jegybanki források folyamatos visszaesése,
ami a refinanszírozási hitelek kifutásának
következménye.

A struktúra lejárat szerinti változását
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 73,5%-
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H) táblázat
Az egyes bankcsoportok forrásainak változása (1999/1998)

%

I. csoport II. csoport Kisbankok Szakosított
hitelintézetek

Lakás-takarék-
pénztárak

Saját források 117,3 105,8 118,1 110,0 117,5
Betétek: 116,6 109,0 101,4 67,4 217,3

lakosság 115,4 104,6 102,6 0,0 216,9
vállalkozások 124,1 114,7 98,8 71,0 226,5
költségvetés 102,8 131,6 120,1 59,1 236,4

Belföldi bankközi források 93,0 98,7 134,0 53,3
Külföldi források 126,0 99,1 104,7 106,6
Összes forrás 116,8 106,7 109,1 93,8 188,5

A

G) táblázat
A bankrendszer forrásszerkezete

%
Megoszlás

1998 1999 99/98

Saját források* 9,8 9,9 0,1
Alárendelt kölcsöntõke 1,9 2,0 0,1
Betétek: 53,7 54,4 0,7

lakosság** 33,8 33,7 –0,1
vállalkozások 16,7 17,6 0,9
költségvetés 3,2 3,1 –0,1

Belföldi bankközi források 8,8 7,6 –1,2
Külföldi források 18,4 19,1 0,7
Jegybanki források 2,7 1,7 –1,0
Hitelezõi jogot megtestesítõ

értékpapírok 0,5 0,7 0,2
Egyéb passzív elszámolások*** 4,3 4,7 0,4
Összes forrás 100,0 100,0
Összes forrás (milliárd Ft) 6546,7 7336,1

* Saját tõke és céltartalékok.
** Szektorálisan nem bontható betéti okiratokkal együtt.

*** Passzív kamatelhatárolások és egyéb passzív elszámolások.

4 Mivel a valós idejû, bruttó elszámolási rendszerben a bankok meglévõ fedezete napjában többször is megfordulhat,
és lehetõség van a napközi likviditás változtatására, elméletileg kisebb az explicit likviditás igénye, mint a nap végi brut-
tó elszámolású rendszernek (a GIRO-nak).



ról 72,9%-ra csökkent a rövid lejáratú for-
rások aránya (az éven belüli forrásokat és
az egyéb passzív elszámolásokat sorolva
ebbe a kategóriába.) A lakossági és válla-
lati források denominációs összetételének
változása mindkét jövedelemtulajdonosi
csoport esetében a devizában tartott banki
források részaránycsökkenését mutatja.
A lakossági források esetében mind a fo-
rint-, mind a devizaforrásokra jellemzõ,
hogy nagyobb mértékben nõttek az éven
túli, mint az éven belüli lejáratúak. Ezzel
szemben a vállalatoktól származó banki
források lejárati struktúrája ellentétes
irányban változott, attól függõen hogy fo-
rintban vagy devizában voltak elhelyezve.
A devizaforrások esetében az éven túli le-
kötésûek mutattak nagy növekedést, a fo-
rintforrásoknál viszont az éven belüliek
nõttek nagyobb mértékben.

A bankcsoportok szerinti változásokat és
piaci részarányokat elemezve kiderül,

hogy a I. csoportba tartozó bankoknak si-
került legnagyobb mértékben növelniük
betéteiket, és náluk jelentõs a bankközi be-
tétek csökkenése is. Ezeket a változásokat
tükrözi a piaci részarányok alakulása is:
ez a bankcsoport jelentõsen növelte része-
sedését mind a lakossági, mind a vállalati
betétek piacán, ennél is nagyobb volt ré-
szesedésének növekedése a külföldi forrá-
sokból (5 százalékpont).(Lásd H) táblázat.)
A II. csoportba tartozó bankok az átlagos-
nál kisebb mértékben növelték forrásai-
kat, azon belül összes betéteiket, ami piaci
részarányuk csökkenését eredményezte.
A kisbankok csoportja az egyetlen, mely
erõteljesen növelte bankközi forrásait
(34%-kal). Számos kisbanknál ez tudatos
üzletpolitika, hiszen a fiókhálózat kialakí-
tásának egyszeri költsége olyan magas,
hogy betétgyûjtés helyett inkább támasz-
kodnak a drágább bankközi forrásokra.
(Lásd I) táblázat.)

21

A HITELINTÉZETI RENDSZER 1999. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

I) táblázat
Az egyes bankcsoportok piaci részesedéseinek változása

%

I. csoport II. csoport Kisbankok Szakosított hitel-
intézetek

Lakás-takarék-
pénztárak

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Betétek: 57,2 58,7 37,7 36,2 4,4 4,0 0,2 0,1 0,5 1,0
lakosság 59,2 61,1 36,5 34,1 3,5 3,2 0,0 0,0 0,8 1,6
vállalkozások 48,7 51,2 44,0 42,8 6,8 5,7 0,4 0,3 0,1 0,1
költségvetés 79,5 75,9 17,1 20,9 2,4 2,6 0,9 0,5 0,0 0,0

Belföldi bankközi források 36,3 34,8 38,3 39,0 14,7 20,3 10,7 5,9 0,0 0,0
Külföldi források 58,6 63,6 24,0 20,5 8,0 7,2 9,4 8,6 0,0 0,0
Összes forrás 53,3 55,6 35,2 33,6 6,8 6,6 4,2 3,5 0,4 0,7



KIHELYEZÉSEK

bankrendszer kihelyezési politikáját
tekintve az év elsõ felében sok te-
kintetben folytatódtak az orosz

válság után elindult folyamatok. A kamat-
különbözet kihasználására irányuló kon-
verziós tevékenységen alapuló mérleg-
fõösszeg felduzzadás leépült, a bankok
külföldi forrásból finanszírozott állampa-
pír- és jegybanki kihelyezés állományá-
nak mérlegfõösszegen belüli aránya jelen-
tõsen visszaesett. Ugyanakkor a folyama-
tot nem kísérte a külföldi forrásbevonás
visszaesése, csak a forrásbevonás korábbi
idõszakokra jellemzõ dinamikája tört
meg. A külföldi források növekvõ mérték-
ben finanszíroztak külföldi – elsõsorban
kockázatmentes országokban lévõ ban-
kokhoz irányuló – kihelyezéseket. A má-
sodik félév végén megnövekedett konver-
zió során a hitelintézetek a birtokukban lé-
võ devizát forintosították, amely a jegy-
banki forintbetétek növekedésében csapó-
dott le. Az eszközstruktúrán belül

1998-hoz viszonyítva jelentõsen lecsök-
kent az állampapírok portfólión belüli
részaránya, a jegybanknál elhelyezett fo-
rintbetéteké pedig az év eleji 5,1%-ról több
mint a duplájára nõtt.

A bankok hitelezési politikájára az év
döntõ részében az óvatosság volt a jellem-
zõ. A vállalati hitelállomány növekedése
az év egészére nézve nem egyenletesen
oszlott meg, míg a tavalyi év augusztusáig
inkább a stagnálás, addig szeptembertõl
kezdve a meginduló növekedés, majd az
év vége felé egy nagyon dinamikus fellen-
dülés volt a jellemzõ. A lakossági hitelek
reálértékben 23%-kal, a hiteleladásokkal
és a termelõi árindexel korrigált vállalko-
zói hitelállomány pedig 15,7%-kal bõvült.
Ez utóbbi kismértékben elmarad a hason-
ló módon korrigált, 1998. évi 16,1%-os nö-
vekedési ütemtõl. (Lásd J) táblázat.)

A bankrendszer vállalkozói kihelyezés ál-
lománya 1999 végén 2395 milliárd Ft-ot tett
ki, 1998 végéhez képest 386 milliárd Ft-tal
többet. A forinthiteleknél reálértékben
5,5%-kal nõtt az állomány, míg a devizahi-
teleknél – a külsõ inflációtól eltekintve,
csak a forint leértékelési ütemével korri-
gálva – 21,9%-os az állomány növekedési
üteme. (Lásd K) táblázat.) A hitelállomány
lejárati szerkezetében további eltolódás
történt az éven túli hitelek irányába, en-
nek növekedése azonban a korábbi évekre
jellemzõ kimagasló értékekkel ellentétben
lényegesen kisebb ütemû (20%-os) volt.
Az elmúlt években megfigyelhetõ beruhá-
zási hitelkereslet-növekedés az év elsõ fe-
lében megállt, dinamikusan nõtt viszont a
rövid lejáratú, ezen belül is a forinthitelek
állománya. A második félévtõl a vállala-
tok beruházási tevékenysége megélén-
kült, a beruházási hitelek állománya az el-
sõ félévi nominális csökkenés után
21%-kal növekedett. Az elmúlt évben
mintegy 166 milliárd Ft beruházási, és
169 milliárd Ft egyéb éven túli hitel folyó-
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J) táblázat
A bankrendszer kihelyezéseinek alakulása

1998.
dec. 31.

1999.
jún. 30.

1999.
dec. 31. 99/98

milliárd forint %

Állampapírok,
jegybanki kötvény 1284,5 1122,6 1042,3 81,1

Kereskedési célú
értékpapírok 67,0 73,1 41,3 61,6
Befektetési célú
értékpapírok 94,4 88,5 84,3 89,3

Hitelek 2336,3 2490,0 2853,5 122,1
költségvetés 110,5 107,6 163,0 147,5
vállalkozók 2008,8 2139,5 2394,8 119,2
lakosság 217,0 243,0 295,7 136,3

Külföldi kihelyezé-
sek 614,5 705,6 782,9 127,4

Jegybanknál elhe-
lyezett betétek 816,6 825,1 1063,7 130,3

Egyéb 1493,6 1616,2 1606,5 107,6
Céltartalék –160,2 –148,9 –138,4 86,4

Eszközök összesen 6546,7 6772,3 7336,1 112,1
* Jegybanki hitellel együtt.

A



sítására került sor, amely az 1998. évi fo-
lyósításoknál 18%-kal kevesebb. A hosszú
lejáratú hitelek arányának növekedése
ugyanakkor azt is jelezheti, hogy a nem
banki, tõkepiaci instrumentumok (köt-
vénypiacok) továbbra sem a fejlett gazda-
ságokra jellemzõ mértékben vesznek részt
a vállalatok finanszírozásában. A rövid le-
járatú hitelek állománya – az 1998. évi re-
álértékû csökkenés után – dinamikusan,
nominálisan mintegy 18,5%-kal növeke-
dett. Ezen belül is kiemelkedõ a folyó-
számla- és eseti hitelek állománya, amely
az elõzõ évhez képest 24,3%-kal bõvült.
(Lásd L) táblázat.)

1999 végén a teljes vállalkozói hitelállo-
mányon belül 31%-ot tett ki a kis-,5 közép-
és mikrovállalkozásoknak nyújtott hitelek
állománya. A 744 milliárd Ft-os nagyság-
rendû állomány fele a középvállalkozá-
sokhoz, 25–25%-a kis- és mikrovállalkozá-
sokhoz került folyósításra. A szektornak
nyújtott hitelek állománya az utolsó ne-
gyedévben mindössze 3%-kal növekedett,
vagyis a hitelezés év végi felfutása elke-
rülte ezt a vállalkozói kört.

Az elmúlt évben több bank változtatott
a korábbi évekre jellemzõ üzleti stratégiá-
ján. Egyes bankok újraértékelve a keres-
let-kínálati viszonyok alakulását, a vállal-
kozói ügyfélkörben módosították fõbb
célcsoportjaikat. Az érintett bankok egy
részénél ez abban nyilvánul meg, hogy
újabb piaci szegmensek irányába nyitnak.
Egyesek fokozatosan bõvítik a közép- és
kisvállalkozói ügyfeleinek számát, míg
mások – különösen a korábban ezt az ügy-
félkört jelentõs mértékben finanszírozó
bankok – ezzel ellentétben mindinkább
szûkíteni szándékoznak a kisvállalkozók-
nak nyújtott hiteleiket, miközben a refi-
nanszírozási hitelprogramokban továbbra
is résztvesznek. A kisvállalkozói kört a
bankok jelentõs része továbbra is túl koc-
kázatosnak ítéli.

A bankcsoportok közül a vállalati hitele-
zés növekedése az I. bankcsoportnál volt a
legdinamikusabb annak ellenére, hogy a
csoport néhány, a korábbi években erõtel-
jesen bõvülõ tagja jelentõsen visszafogta
aktivitását. Azonban a bankok egy része
által folytatott hiteleladási gyakorlatot is
figyelembe véve, a hitelezési tevékenység
növekedése a kimutatott értéknél lényege-
sen magasabb. A növekmény számottevõ
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L) táblázat
A hitelállomány lejárati összetétele

1996 Megoszlás 1997 Megoszás 1998 Megoszlás 1999 Megoszlás

milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft %

Éven túli 475,5 37,1 757,8 43,6 1016,0 50,6 1218,5 50,9
Éven belüli 805,3 62,9 979,0 56,4 992,8 49,4 1176,3 49,1
Összesen 1280,8 100,0 1736,8 100,0 2008,8 100,0 2394,8 100,0

K) táblázat
A hitelállomány denominációs összetétele

1996 Megosz-
lás 1997 Megosz-

lás 1998 Megosz-
lás 1999 Megosz-

lás

milliárd
forint % milliárd

forint % milliárd
forint % milliárd

forint %

Belföldi bankhitel 1280,8 100,0 1736,8 100,0 2008,8 100,0 2394,8 100,0
Ebbõl: forint 890,0 69,5 1227,9 70,7 1364,1 67,9 1558,2 65,1

deviza 390,8 30,5 508,9 29,3 644,7 32,1 836,6 34,9

5 Korábbi elemzéseinktõl eltérõen kisvállalkozás alatt
az 1999. évi XCV törvényben meghatározott vállalkozókat
értjük.



részét teszik ki a projektfinanszírozási hi-
telek. Meglepõ fordulat történt a II. cso-
portba tartozó bankok körében, ahol az
1998. évi nominális csökkenés után
15%-os állománynövekedés mutatkozik.
A korábban privatizált bankok szinte
mindegyike jelentõs állománybõvülést ért
el, amelyhez hozzájárult a bankok termék-
skálájának szélesítése a keresztértékesítés-
ben rejlõ lehetõségek kiaknázása is. Ebben
a csoportban is találhatók olyan bankok,
amelyek a kis- és középvállalkozások felé
nyitásnak köszönhetik aktivitásuk bõvü-
lését. A kisbankok közül továbbra is az au-
tófinanszírozással foglalkozóknál figyel-
hetõ meg jelentõs piaci részarány növeke-
dés. (Lásd M) táblázat.)

Az elmúlt évben a lakossági hitelezésben
egyértelmû trenddé vált az az 1998-ban
megindult folyamat, melyben a kereske-
delmi bankok dinamikusan tudták bõvíte-
ni aktív lakossági üzletágukat. Az 1999-re
vonatkozó üzletpolitikákban egyre több
banknál kapott hangsúlyos szerepet a la-
kossági ügyfélkör igényeinek kielégítését
szolgáló termékek kialakítása, illetve szol-
gáltatások fejlesztése. A bankok igyekez-
tek bõvíteni kártyaválasztékukat és egyre
több szolgáltatást kapcsolni a kibocsátott
bankkártyákhoz. A korábbiakhoz képest
nagyobb hangsúlyt kapott a bankkártyák-
kal igénybe vehetõ hitellehetõségek kiter-
jesztése, valamint a direkt hitelkártya-ki-
bocsátás. A hitelkártyák számának növe-
kedését mutatja, hogy míg 1998 végén a

kibocsátott kártyáknak csak 1%-a funkcio-
nált credit, illetve charge kártyaként, 1999
végén ez az arány már 4%-ot tett ki.

Az eddig a lakossági piacot fõként for-
rásgyûjtés szempontjából megcélzó ban-
kok egyre aktívabban kapcsolódtak be a
szektor hitelezésébe. Emellett továbbra is
folytatódott az a tendencia, hogy az eddig
csak a kiemelt jövedelmû lakossági ügy-
félcsoportra koncentráló hitelintézetek pi-
aci pozícióik erõsítése és az ezen ügyfél-
körre kifejlesztett termékeik és szolgálta-
tásaik minél szélesebb körben való terítése
érdekében fokozatosan nyitnak a „retail“
tevékenység felé. Ugyanakkor a korábban
a széles lakossági kör igényeinek kielégí-
tésére törekvõ bankok egyre szofisz-
tikáltabb termék-, és szolgáltatáskínálattal
igyekeznek betörni a „top-retail”, illetve
„private banking” kategóriát képviselõ
ügyfelek piacára.

A bankok megnövekedett aktivitásá-
nak, továbbá a lakossági kereslet növeke-
désének eredményeként a bankrendszer
lakossági hitelállománya az elmúlt évben
is dinamikusan – reálértékben 23%-kal –
növekedett. A hitelállomány nemzetközi
összehasonlításban még mindig alacsony-
nak tekinthetõ, részesedése a bankrend-
szer mérlegfõösszegébõl mindössze 4%.
A mintegy 79 milliárd Ft-os állománynö-
vekményt szinte teljes egészében a fo-
gyasztási hitelezési tevékenység intenzí-
vebbé válása eredményezte. A folyószám-
lához kapcsolódó, valamint az áruvásárlá-

24

A HITELINTÉZETI RENDSZER 1999. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

M) táblázat
A bankcsoportok hiteállományának alakulása

Éven túli
Index

Éven belüli
Index

Összesen
Index

1998 1999 1998 1999 1998 1999

milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft %

I. csoport 489,7 628,1 128,3 510,0 622,3 122,0 999,7 1250,4 125,1
II. csoport 379,5 430,4 113,4 410,9 480,9 117,0 790,4 911,3 115,3
Kisbankok 102,5 119,6 116,7 64,2 68,8 107,2 166,7 188,4 113,0
Szakosított 44,3 40,4 91,2 7,7 4,3 55,8 52,0 44,7 86,0
Összesen 1016,0 1218,5 119,9 992,8 1176,3 118,5 2008,8 2394,8 119,2



si hitelek állománya 35%-kal emelkedett,
az alacsony bázis miatt azonban az állo-
mánynövekménynek csak egy kis részét
(12 milliárd Ft) teszik ki. A magas kama-
tok ellenére a legdinamikusabban
– 72 milliárd Ft-tal – a személyi jellegû,
valamint a gépjármûvásárlásra nyújtott
hitelek állománya növekedett. A lakáscé-
lú, jelzálog típusú hitelállomány ugyanak-
kor a lakáshitelek átlagkamatainak mér-
séklõdése ellenére 4 milliárd Ft-tal csök-
kent. Ezzel az építési hitelek aránya a la-
kossági hiteleken belül az 1997. évi
63%-ról két év alatt 37%-ra csökkent. A la-
kossági hitelek piacán a koncentráció még
mindig meglehetõsen magas, a teljes hitel-
állomány 73%-a négy banknál összponto-
sul. (Lásd N) táblázat.) A kisbankok közül
az autófinanszírozásra specializálódott
bankok mérsékeltebb növekedési ütemet
értek el mint 1998-ban, ennek ellenére ré-
szesedésük a lakossági hitelállományból
9,6%-ról 14,5%-ra emelkedett.

1999-ben a költségvetési szektornak nyúj-
tott hitelek állománya az elõzõ évektõl el-
térõen igen dinamikusan, mintegy
48%-kal növekedett. A több mint 50 milli-
árd Ft-os növekmény mögött döntõ rész-
ben a központi költségvetés, illetve az
ÁPV Rt. konzorciális devizahitel felvétele
áll. Az önkormányzatok a mérlegszerke-
zetben továbbra is csekély súlyt, mind-
össze 0,7%-ot képviselnek. Ezen a szeg-
mensen is rendkívül erõs a koncentráció.

Abankrendszer jegybanki betéteinek állo-
mánya év végén 1064 milliárd Ft-ot tett ki,
ami 30%-kal volt magasabb az egy évvel
korábbinál. Az állomány növekedésének
döntõ hányada az év utolsó két hónapjá-
ban következett be. A követelésállomány
döntõ részét a jegybanknál elhelyezett rö-
vid lejáratú betétek tették ki, melynek de-
cember végi állománya 932 milliárd Ft
volt. A bankrendszer jegybanki betételhe-
lyezése rendkívül eltérõ képet mutatott a
két félévben. Az év elsõ felében az állo-
mány gyakorlatilag az év végi szintnek
megfelelõen alakult, arányeltolódás tör-
tént azonban a denominációs összetétel-
ben. A bankok – néhány bank kivételével –
leépítették a jegybanknál lévõ devizabeté-
tek állományát, melyet részben külföldre
helyeztek ki, részben a spot piacon forin-
tosítottak. A forintbetétek állománya
ugyanakkor az 1998. második félévi ten-
denciával ellentétben kismértékben növe-
kedett.

A második félévben a devizabetétek ál-
lománya tovább csökkent, ezzel részará-
nyuk a január eleji 58%-os szintrõl 28%-ra
esett vissza. A forintbetétek állománya
– szeptember és október kivételével, ami-
kor az árfolyam elszakadt az erõs sávszél-
tõl – ugyanakkor drasztikusan megnöve-
kedett. Ennek fedezetét részben a külföldi
források növekménye, részben a jegyban-
ki devizabetétek csökkenése, részben pe-
dig az állampapír-állomány csökkenése
miatt felszabaduló likviditás képezte.
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N) táblázat
Az egyes bankcsoportok lakossági hitelállománya

Fogyasztási
Index

Építési
Index

Összesen
Index

1998 1999 1998 1999 1998 1999

milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft %

I. csoport 45,4 94,2 207,5 108,6 101,2 93,2 154,0 195,4 126,9
II. csoport 17,2 36,4 211,6 4,3 6,0 139,5 21,5 42,4 197,2
Kisbankok 39,5 53,7 135,9 0,9 1,4 155,6 40,4 55,1 136,4
Szakosított 0,7 1,5 214,3 0,4 0,8 200,0 1,1 2,3 209,1
Lakástakarék 0,0 0,0 – 0,0 0,5 – 0,0 0,5 –
Összesen 102,8 185,8 180,7 114,2 109,9 96,2 217,0 295,7 136,3



A bankrendszer külföldi kihelyezéseinek
állománya – a forintleértékelés hatását ki-
szûrve – 19,6%-kal növekedett, amely je-
lentõsen elmarad az 1998. évi – hasonló
módon korrigált – 34%-os növekedési
ütemtõl. A kihelyezések 70%-a továbbra is
külföldi bankok felé irányul. Jelentõsen
megváltozott a kihelyezések lejárati szer-
kezete is. Az éven túli kihelyezések rész-
aránya a kihelyezéseken belül 20%-ról
28%-ra nõtt. A külföldi kihelyezések or-
szágok szerinti megoszlásával és a kocká-
zatok alakulásával külön fejezet foglalko-
zik.

A bankok eszközszerkezetében tovább
folytatódott – az 1998 III. negyedévétõl ta-
pasztalható tendencia – az értékpapírok
portfólión belüli arányának csökkenése.
Az állománycsökkenést döntõ részben az
állampapírok és kincstárjegyek hozam-
esése eredményezte, de jelentõs szerepet
játszott az is, hogy az MNB belföldi köt-
vényállományából az elsõ negyedévben
lejárt több mint 60 milliárd Ft. A bankok
tárcájában lévõ kereskedési és befektetési
céllal vásárolt egyéb értékpapírok állomá-
nya az elmúlt évben jelentõs mértékben
– 22%-kal – csökkent. (Lásd O) táblázat.)
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O) táblázat
A bankrendszer értékpapír portfóliójának alakulása

1998.
dec. 31. Megoszlás 1999

jún. 30. Megoszlás 1999.
dec. 31. Megoszlás

milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft %

Kincstárjegy 152,7 2,3 137,9 2,0 115,3 1,6
Államkötvény 520,6 8,0 494,0 7,3 411,5 5,6
Konszolidációs államkötvény 287,9 4,4 241,5 3,6 264,8 3,6
Jegybanki kötvény 323,4 4,9 248,1 3,7 250,7 3,4
Kereskedési célú értékpapírok 67,0 1,0 73,1 1,1 41,3 0,6
Befektetési célú értékpapírok 94,4 1,4 88,5 1,3 84,3 1,1
Összesen 1446,0 22,1 1283,1 18,9 1167,9 15,9
Mérlegfõösszeg 6546,7 100,0 6772,3 100,0 7336,1 100,0



A BANKRENDSZER
MÉRLEGEN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGE

mérlegen kívüli tevékenység
elemzésekor kísérletet tettünk a
függõ és jövõbeni kötelezettségek

kapcsán vállalt kockázatok (a tevékenység
tényleges terjedelmének) megállapítására,
vagyis a mérlegen kívüli tevékenység
volumenének hitel-egyenértékesítésére (az
ügyletkockázattal súlyozott értékének
megállapítására). A szerzõdés szerinti ér-
tékek alapján ugyanis nem lehet megítél-
ni a mérlegen kívül vállalt kötelezettségek
tényleges értékét. (Lásd P) táblázat.)

Bár a bankrendszer mérlegen kívüli te-
vékenysége szerzõdés szerinti értéken
csak kisebb volumenû növekedést mutat,
sõt a jövõbeni kötelezettségek állománya
csökkent az elõzõ év végén fennálló állo-
mányhoz viszonyítva, addig a kockázatok-
kal súlyozott állomány 40%-ot meghaladó
mértékben növekedett, ezen belül a jövõ-
beni kötelezettségek állományának bõvü-
lése csaknem elérte a 60%-ot. Ez arra utal,
hogy a bankok egyre nagyobb kockázatú
kötelezettségeket vállalnak mérlegen kí-
vül. (Lásd 6–7. ábra.)

A függõ kötelezettségek hó végi állomá-
nyának változása az év során a vállalkozói
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P) táblázat
A bankrendszer mérlegen kívüli tevékenységei

1998. december 1999. június 1999. december

milliárd
Ft

aránya a
mérlegf
õösszeg-

hez
milliárd

Ft

aránya a
mér-
legfõ-

összeg-
hez

milliárd
Ft

aránya a
mér-
legfõ-

összeg-
hez

index, %

% % % 1998.
dec.

1999.
jún.

Szerzõdés szerinti értéken
Függõ kötelezettségek 1696,8 25,9 1859,3 27,5 2118,8 28,9 124,9 114,0
Jövõbeni kötelezettségek 1124,5 17,2 776,7 11,5 1048,3 14,3 93,2 135,0
Összesen 2821,2 43,1 2636,0 38,9 3167,1 43,2 112,3 120,1
Ügyletkockázatokkal súlyozott értéken
Függõ kötelezettségek 710,7 10,9 821,7 12,1 1054,7 14,4 148,4 128,4
Jövõbeni kötelezettségek 135,9 2,1 131,5 1,9 182,8 2,5 134,5 139,0
Összesen 846,6 12,9 953,2 14,1 1237,5 16,9 146,2 129,8
Kockázatokkal súlyozott értéken
Függõ kötelezettségek 613,7 9,4 662,6 9,8 871,7 11,9 142,0 131,6
Jövõbeni kötelezettségek 43,9 0,7 52,5 0,8 69,9 1,0 159,2 133,0
Összesen 657,6 10,0 715,1 10,6 941,6 12,8 143,2 131,7
Mérlegfõösszeg 6546,7 6772,3 7336,1
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hitelállomány változásához hasonlóan
alakult, a második félévben volt nagyobb
a növekedési ütem. A függõ kötelezettség-
vállalások legtöbb esetben a hitelezési te-
vékenységhez kapcsolódnak (hitelkeret-
szerzõdések), így ezek egy része feltehetõ-
en a hitelállomány bõvülését fogja ered-
ményezni.

A jövõbeni kötelezettségek szerzõdés sze-
rinti értéke az év végén közel 80 milliárd
Ft-tal alacsonyabb, mint egy évvel koráb-
ban. Az év elsõ felében egészen július vé-
géig erõsen ingadozva, de csökkent a ha-
táridõs kötelezettségek állománya. Ez lé-

nyegében az orosz válság tovagyûrûzõ
hatásának következménye, mivel ebben
az idõszakban a spekulánsok eltûnése mi-
att a bankok csak egymással tudtak üzle-
telni. A második félévben élénkült a tõke-
piac és ezzel együtt a bankok aktivitása is
növekedett.

Az ügyletkockázati súlyozással becsült
határidõs kötelezettségek értéke ugyanak-
kor az elõzõ évhez képest 34,5%-os növe-
kedést mutat. Ezt a határidõs kötelezettsé-
gek lejárati szerkezetében bekövetkezett
változások okozták.
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A határidõs ügyletek hitel-egyenértékesítésének módszertana
az uniós és a hazai szabályok szerint:

Az európai uniós szabályozás szerint a bankok a kamatláb- és a devizaszerzõdések
hitel-egyenértékesítése során kétféle lehetõség közül választhatnak.

Az elsõ lehetõség a piaci érték alapú megközelítés(„mark to market”). Ebben a
megközelítésben a bank megnézi, hogy mekkora az egyes szerzõdések napi helyet-
tesítési értéke, és a pozitív helyettesítési értékeket (ez a pozitív érték az adott napi
hitelezési kockázat), tekinti a hitel-egyenértékesítés egyik összetevõjének. A másik
összetevõ a szerzõdés lejáratáig hátralévõ idõ alatt bekövetkezõ árváltozásból fa-
kadó hitelkockázat. Ezt hozzá kell adni az elsõhöz (és ezért a szakirodalomban csak
hozzáadandóknak, „add-ons”-hívják), Ennek számszerûsítéséhez éven belüli, 1–5
év között lejáró, illetve 5 éven túl lejáró szerzõdések szerinti bontásban határoz
meg hitel-egyenértékesítõ szorzókat a szabályozás.

A második lehetõség a szerzõdéses alapösszegen alapuló megközelítés. Ez a
szerzõdések eredeti lejárata szerint határozza meg a hitel-egyenértékesítõ szorzó-
kat.

A részvény-, és árutõzsdei ügyletek hitel-egyenértékesítésére csak a piaci érté-
kelésen alapuló módszert lehet használni. Ennek híján 100%-os súlyozással kell fi-
gyelembe venni az ilyen ügyleteket.

A magyar szabályozás kizárólag a szerzõdéses alapösszegbõl kiinduló hitel
egyenértékesítési módszertant ismeri el, azonban a hitel-egyenértékesítésre hasz-
nált súlyok a deviza-, és kamatlábszerzõdések esetén jóval magasabbak az Unió-
ban használatosaknál. A magyar szabályozásban megjelenõ ügyletkategória az in-
dexügylet, az Unió általában az indexügyleteket az index alapjául szolgáló termék-
nek megfelelõen kezeli.

A kamat- és devizaszerzõdések esetén a Magyarországon alkalmazott, az unióst
jóval meghaladó súlyok abban az esetben indokoltak, ha a magyar piac likviditása
annyival kisebb és volatilitása annyival nagyobb az uniós piacoknál, hogy a
derivatív termékek hitelkockázata a szabályozásban meghatározott mértékben tér
el egymástól. A szabályozó hatóság célja a szigorúbb követelményekkel éppen a



Az ügylettípusok szerinti összetétel-
változás legmarkánsabb vonása, hogy
arányeltolódás következett be a kamatláb-
szerzõdések javára.

A kamatlábszerzõdések állománya
gyakorlatilag szinten maradt, míg a devi-
zaügyletek állománya jelentõs mértékben
lecsökkent. (Ez a változás egyébként a
nemzetközi tevékenységi struktúrák lassú
közelítése irányába mutat, hiszen a fejlett
országok gyakorlatában a kamatlábszer-
zõdések nagyságrendje általában számot-

tevõen meghaladja a deviza szerzõdése-
két.) (Lásd S) táblázat.)

A határidõs kötelezettségek lejárati
struktúrája jelentõs változást mutat. Míg a
kamatlábszerzõdéseknél a rövidebb lejá-
ratú szerzõdések növekedése volt a meg-
határozó, addig a többszörös volument
képviselõ devizaszerzõdések esetében a
hosszabb lejáratok felé való elmozdulás
volt jellemzõ, ami önmagában is a mérleg
alatti kockázati kitettség jelentõs növeke-
désének irányába hatott.
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piaci különbségek elismerése volt. Ha a súlyokat jól alakították ki, akkor a nagyobb
súlyok révén a derivatív tevékenységek (az e tevékenységek révén vállalt kockáza-
tok) volumene nemzetközileg is összehasonlíthatóvá válik. Természetesen, ha a sú-
lyok által kifejezett hitelkockázatok erõsen torzítanak, akkor a derivatív tevékeny-
ség terjedelme nem megítélhetõ, és nemzetközi összehasonlításra sem alkalmasak
a súlyozott értékek. Még nehezebb a súlyok helyességének megítélése a részvény,
és index határidõs ügyletek esetében, hiszen a ott a magyar szabályozás nemcsak
az alkalmazott értékekben, de logikájában is eltér a nemzetközi szabályoktól. (Lásd
R) táblázat.)

R) táblázat
%

Eredeti lejárat
Kamatláb-szerzõdések Devizaügyletek Részvény Index

EU Magyarország EU Magyarország csak Magyarország

0–3 hónap 0,50 1,50 2 4 7 5

3–12 hónap 0,50 4 2 7 15 10

Egy–két év 1 9 5 18 25 20

Minden további év 1 5 3 12 15 12

S) táblázat
A határidõs kötelezettségek ügylettípusok szerinti alakulása

1999. január 1. 1999. június 30. 1999. december 31. Index

milliárd
Ft % milliárd

Ft % milliárd
Ft % jan. =

100%

Kamatláb-szerzõdések 177,5 15,8 157,1 20,2 175,9 16,8 99,1

Devizaügyletek 914,9 81,4 595,1 76,6 821,6 78,4 89,8

Értékpapír határidõs ügyletek 31,9 2,8 24,4 3,1 50,8 4,8 159,2

Index határidõs ügyletek 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Összesen 1124,5 100,0 776,7 100,0 1048,3 100,0 93,2



A BANKRENDSZER
1999. ÉVI EREDMÉNYE

bankrendszer adózott eredménye
1999-ben 24 milliárd Ft volt, szem-
ben az 1998. évi –133,6 milliárd Ft

veszteséggel. Az 1998-as évben a bank-
rendszer teljesítményét jelentõs mérték-
ben torzította, hogy a Postabank, az MFB,
és a Reálbank együttesen körülbelül 183
milliárd Ft veszteséget könyvelt el. Mivel
ezek a veszteségek nem csak az 1998-as
évet terhelték, illetve mivel a bankrend-
szer teljesítményétõl alapvetõen eltérõ fo-
lyamatok magyarázták, ezért az elõzõ évi
gyakorlathoz hasonlóan célszerû az
1998-as adatokból kivenni a három pénz-
intézet adatait. Ennek megfelelõen az
összehasonlíthatóság kedvéért, természe-
tesen az 1999-es év számaiban sem szere-
pelnek a fenti pénzintézetek eredményté-

telei.6 Az ilymódon korrigált 1998. évi
eredmény 39,8 milliárd Ft volt, ami 1999.
év végére 21,4 milliárd Ft-ra csökkent.

1998-ban – eltekintve a Postabanktól,
MFB-tõl és a Reálbanktól – az elsõ és a má-
sodik félévben teljesen eltérõ módon ala-
kult a bankrendszer eredménye: a megfe-
lelõ jövedelmezõséget hozó elsõ félévet
egy minimális jövedelmet felmutató má-
sodik félév követte. Ennek oka egyértel-
mûen az orosz válság volt. Így 1999. félév-
kor joggal remélhettük, hogy az 1999-es év
eredményének alakulása jóval kedvezõbb
lesz a megelõzõ évinél, hiszen az elsõ hat
havi eredmény megközelítette az 98-as
félévi eredményt. Azonban annak ellené-
re, hogy 99-ben nem terhelte a utolsó két
negyedévet válság, ismét rendkívül cse-
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6 A táblázatokban ahol szükségesnek tartottuk mind a korrigált, mind az eredeti számokat szerepeltetjük: erre az év-
szám utáni korr. rövidítés utal.

T) táblázat
A bankrendszer eredménykimutatása

1998.
korrigált

1999.
korrigált Változás 1999

milliárd Ft % milliárd Ft

Kamat és kamatjellegû bevétel összesen 843,6 763,8 91 873,3
Kamat és kamatjellegû ráfordítás összesen 582,0 508,9 87 596,6
Kamatkülönbözet 261,5 254,9 97 276,8

Kapott osztalék 3,5 11,5 326 12,4
Céltartalék-változás –29,4 –49,7 169 –3,5

Egyéb pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény 74,2 95,7 129 68,0
Ebbõl jutalék 53,9 60,5 112 60,8

Egyéb eredmény –34,2 –35,5 104 –47,5
Bruttó pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény 275,6 277,0 100 306,1
Mûködési költségek 217,2 249,2 115 271,0
Pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény 58,4 27,8 48 35,0

Egyéb, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység
eredménye 0,7 1,8 242 –0,8
Szokásos vállalkozási eredmény 59,2 29,6 50 34,2

Rendkívüli bevétel 33,7 32,2 96 32,6
Rendkívüli ráfordítás 40,5 28,3 70 29,8

Adózás elõtti eredmény 52,4 33,5 64 37,0
Befizetett adó (év közben adóelõleg) 12,6 12,1 96 13,0

Adózott eredmény 39,8 21,4 54 24,0

A



kély lett a bankrendszer második félévi
teljesítménye. Ennek oka lényegében a
második félévben megképzett magas cél-
tartalék, ami összefüggésben van a hitele-
zés felfutásával, de a bankok halogató cél-
tartalékolási gyakorlatával is. Az ered-
mény csökkenését ezen felül egyértelmû-
en a költségek további növekedésével ma-
gyarázhatjuk. Akárcsak az elmúlt évek-
ben, a költségek növekedését nem tudta
ellensúlyozni a pénzügyi tevékenységbõl
származó nyereség.

A kamatkülönbözet látszólag 3 százalék-
ponttal csökkent. Meg kell említenünk
azonban, hogy a bankok a határidõs ügy-
leteik eredményét nem egységesen mutat-
ják ki, így célszerû a kamatkülönbözetet,
az árfolyamváltozásból származó ered-
ményt és a határidõs ügyleteket együtt
vizsgálni: ebben az esetben 5,4%-al nõtt ez
az eredménytétel. (Lásd T) táblázat.)

Összességében elmondható, hogy a
bankrendszer jövedelmezõsége 1999-ben
is nagyon gyenge volt. A tõkearányos jö-
vedelmezõség az inflációt jóval alulmúlja,
így a bankrendszer továbbra is reálérte-
lemben tõkevesztõ. 1999-ben tovább nõtt a
veszteséges bankok száma (1997-ben 6,
1998-ban 14, 1999-ben pedig 15 pénzinté-
zet zárta veszteséggel az évet).

A bankcsoportok közül egyedül az I. cso-
portnak sikerült a jövedelmezõségi pozí-
cióját megõriznie. A jövedelmezõség

szempontjából különösen aggasztó hely-
zetben lévõ II. csoport (ahol éppen a ROE
alacsony színvonala volt a csoportképzõ
ismérv) esetében a jövedelmezõségi prob-
lémák alapvetõ oka a magas költségszint
és a nagy céltartalék-képzési kötelezettség
voltak. (Lásd U) táblázat.)

Az I. csoport bankjai nem tudták ellen-
súlyozni a kamatok csökkenésébõl szár-
mazó potenciális jövedelemkiesést a hitel-
volumen növekedésével, és így kamatjö-
vedelmük visszaesett. A vállalkozások pi-
acán mutatott rendkívüli növekedés az
éles verseny miatt bizonyos jövedelemál-
dozatokkal is járt. A II. bankcsoport tagjai
1999-ben sem mutatják a kilábalás jeleit.
Egyébként sem túl impozáns kamatjöve-
delmük tovább csökkent az év folyamán.
Emellett a rendkívül rossz költséghaté-
konyságuk még tovább romlott. Magas
volt az 1999-es évben a céltartalék-képzési
kötelezettség is, ami csaknem megduplá-
zódott a múlt évhez képest. Jól láthatóan a
két bankcsoport hasonló kamat- és juta-
lékjövedelmet generált a két évben: az
alapvetõ különbség a költséghatékony-
ságban és a céltartalékképzésben, azaz az
ügyfélkör kockázatosságában van.

Bár a csökkenõ kamattendencia kedve-
zõtlenül érinti a bankok összesített kamat-
bevételét, azonban a jövedelemre láthatóan
jótékony hatással van az, hogy a forrásol-
dal gyorsabban árazódik át. Ennek ellené-
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U) táblázat
Bankcsoportok átlagos mérlegfõösszegre vetített mutatói

%

Kamatjövedelem Jutalékjövedelem Egyéb
jövedelem

Mûködési
költség

Céltartalék-
képzés

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

I. bankcsoport 5,2 4,3 0,9 1,0 0,2 0,6 3,2 3,1 1,8 1,3
II. bankcsoport 3,8 3,7 0,9 1,0 –2,4 0,3 5,3 5,4 9,6 3,3

korrigált 4,1 3,5 1,2 1,1 0,4 0,4 5,1 5,3 1,8 2,5

Kisbankok 4,0 4,1 0,5 0,4 1,3 1,0 4,2 4,8 3,2 2,9
Szakosított hitelintézetek 1,2 3,1 0,1 0,2 0,1 –11,0 2,2 2,2 17,5 3,0

korrigált 4,7 3,9 –0,2 0,1 1,4 0,5 4,4 4,0 4,4 2,3

Lakás-takarékpénztár 12,3 11,0 2,2 0,4 0,7 0,5 25,8 11,8 4,9 5,9
Bankrendszer, korrigált 4,8 4,1 1,0 1,0 0,4 0,6 4,0 4,0 2,0 1,8



re a kamatmarzs 0,6 százalékponttal csök-
kent az év folyamán. (Lásd V) táblázat.) Ko-
molyabb strukturális változásokat figyel-
hetünk meg a kamatbevételek összetételé-
ben. A hitelezési aktivitás növekedésének
következtében 8 százalékponttal nõtt a hi-
telek utáni kamatbevételek részaránya.
Az évközbeni alacsony szintû deviza-fo-
rint konverzió az év végére ismét felerõsö-
dött. Ennek következtében a féléves szá-
mok nagyobb visszaesést prognosztizál-
tak a jegybanki betétállományban, de vé-
gül is éves szinten csak 2 százalékponttal
esett vissza az MNB-tõl származó kamat-
bevételek aránya. Az értékpapírok kamat-
bevételeinek aránya is jelentõsen – mint-
egy 7,5 százalékponttal – visszaesett, elsõ-

sorban a hozamok esése miatt, illetve a kü-
lönbözõ konstrukciók (DKJ) szûkülõ kíná-
lata következtében.

Az egyéb pénzügyi és befektetési szol-
gáltatások eredményén belül a jutalékból
származó eredmény 12%-kal nõtt 1999-ben.
Ennek ellenére a mérlegfõösszegre vetített
aránya továbbra sem változott. A fejlett,
nyugati bankrendszerekben megszokott
jutalék-, kamatjövedelem arány közelíté-
séhez erõteljes növekedésre volna szük-
ség. Ez azonban még mindig várat magá-
ra: továbbra is viszonylag csekély részét
teszi ki a bankrendszer eredményének.

A céltartalékképzés és -felszabadítás nega-
tív eredménye 47%-al nagyobb az elmúlt
évinél, ami annak a következménye, hogy
a növekvõ képzés mellett számottevõen
csökkent a céltartalék-felszabadítás mér-
téke. A céltartalék megképzésének döntõ
hányada a második félévben történt. En-
nek a portfólió második félévbeni hagyo-
mányosan szigorúbb megítélése mellett
az országkockázati és általános kockázati
céltartalékok 1999-re esedékes képzési kö-
telezettségének az év végén való teljesíté-
se volt az oka. (Lásd Z). táblázat.)

A mûködési költségek növekedése ismét
meghaladta az inflációs rátát. A bruttó
pénzügyi és befektetési szolgáltatások
eredményének növekedési ütemét jelen-
tõsen meghaladta a költségek 15%-os nö-
vekedési üteme, aminek folytán tovább
romlott a bankrendszer költséghatékony-
sága. A legnagyobb részt kitevõ személyi
költségek az átlagos költségemelkedést
nem haladták meg.

Jelentõsen emelkedtek az elmúlt évek
beruházásainak következtében (lakossági
piac építése és az IT fejlesztések) az érték-
csökkenési leírások. A bérleti díjak 25%-kal
nõttek, ami valószínûleg nem annyira az
bérleti díjak emelkedésének köszönhetõ,
hanem inkább azzal a gyakorlattal van
összefüggésben, hogy bankok egyre in-
kább bérlik ingatlanjaikat, mint tulajdo-
nolják.
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V) táblázat
A marzs és összetevõi

1998 1999.
I. f. év 1999 Index:

99/98

Kamatozó eszközök
átlagos állománya
(milliárd Ft) 4946 5576 5713 115

Kamatozó források
átlagos állománya
(milliárd Ft) 4605 5158 5321 116

Kamatbevétel
(milliárd Ft) 844 377 764 91

Kamatkiadás
(milliárd Ft) 582 257 509 87

Kamatbevétel/Ka-
matozó eszköz, % 17,1 13,5 13,4 78

Kamatkiadás/Kama-
tozó forrás, % 12,6 10,0 9,6 76

Kamatmarzs, % 4,4 3,6 3,8 86

Z) tábla
A céltartalék-változás eredményhatása

Korri-
gált,
1998

Korri-
gált,
1999.
I. f. év

Korri-
gált,
1999

Index:
99/98

Céltartalék-
képzés 107 625 27 328 114 857 107
Céltartalék-
felszabadítás 58 466 13 099 42 509 73

Összesen 49 159 14 229 72 348 147
Portfóliótisz-
títás eredmé-
nye –12 727 6 745 –15 507 122



A BANKOK KOCKÁZATAINAK
ELEMZÉSE

Hitelkockázat – a portfólió
minõségének alakulása

bankrendszer összes minõsítendõ
kihelyezéseinek és mérlegen kívül vál-
lalt kötelezettségeinek állománya a

mérlegfõösszeg növekedését meghaladó
ütemben, közel 1000 milliárd Ft-tal, azaz
14%-kal nõtt 1999-ben. A növekmény
szinte teljes egészében a második félévre
esik. A növekedés mind a mérlegtételek,
mind a – névleges értéken számításba vett
– mérlegen kívüli tételek esetében hasonló
ütemû volt. Ezzel megállt az 1998 máso-
dik felétõl 1999 közepéig tartó tendencia,
amikor is a portfólión belül a mérlegtéte-
lek arányának számottevõ növekedésé-
nek lehettünk szemtanúi. Múlt év végére a
mérlegtételek javára fennálló 60–40%-os
arány stabilizálódott. (1998: 58–42%, 1997:
54–46%). A mérlegen kívüli tételek között
a határidõs ügyletek visszaestek, míg a
függõ kötelezettségek állománya dinami-
kusan bõvült. A mérlegen kívüli tételek
strukturális átrendezõdése nagyrészt a
deviza-forint konverzió leállásával ma-
gyarázható 1999-ben, ami a mérleg szerin-
ti deviza nyitott pozíciók fedezésére szol-
gáló határidõs devizaügyletek visszaszo-
rulását eredményezte.

A bankrendszer egészét vizsgálva a
portfólió minõségi összetételében számottevõ
javulás következett be a múlt évben. Míg a
problémamentes állomány egy év alatt
16%-kal nõtt, addig a minõsített követelé-
sek összege nominálisan is csökkent.
Mindezek következtében a minõsített ál-
lomány részaránya a portfólión belül – az
elõzõ évi jelentõs romlás után – ismét 10%
alá került.

Az egyes minõsített kategóriákon belül
is számottevõ szerkezeti elmozdulások fi-
gyelhetõk meg a vizsgált idõszakban. A
külön figyelendõ kategória kismértékû
növekedést mutatott a múlt évben, ugyan-
akkor a rosszabb minõsítésû kategóriák-
ban egységesen visszaesés figyelhetõ
meg, vagyis a minõsített állományon belül
is kedvezõbbé vált az összetétel. (Lásd ZS)
táblázat.) A kedvezõbb portfólióösszetétel
következtében a kockázati céltartalék állo-
mánya is csökkent, különösen a rossz mi-
nõsítésû kategóriában. A céltartalékkal
való átlagos fedezettség a rossz kategóriá-
ban 1 százalékponttal visszaesett, és így
87% lett 1999. év végén, ugyanakkor az át-
lag alatti és a kétes kategóriában alig vál-
tozott a múlt év végi értékhez képest, és
19, illetve 43%-ot tett ki. A külön figyelen-
dõ kategóriában szintén visszaesést ta-
pasztalunk, miután a céltartalékkal való
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ZS) táblázat
A portfólió minõsége

1998. dec. 31.,
milliárd Ft Megoszlás, % 1999. dec. 31.,

milliárd Ft
Megoszlás,

%
Index,

%

Problémamentes 6139,3 89,6 7122,7 91,1 116,0
Külön figyelendõ 385,1 5,6 405,7 5,2 105,3
Átlag alatti 98,6 1,4 72,3 0,9 73,3
Kétes 122,8 1,8 119,1 1,5 97,0
Rossz 105,1 1,5 94,9 1,2 90,3
Összes minõsített 711,6 10,4 692,0 8,9 97,2
Összes kihelyezés 6850,9 100,0 7814,7 100,0 114,1
Összes eszközoldali céltartalék 174,9 157,0 89,8
Céltartartalék/összes kihelyezés (%) 2,55 2,01
Céltartartalék/minõsített kihelyezés (%) 24,58 22,69



átlagos fedezettség 2,5%-ra csökkent az
elõzõ évi 3,6% után. Mindezzel együtt is
azonban az egyes minõsítési kategóriák-
ban az átlagos céltartalék-képzési szint
csak kismértékben tér el a jogszabályban
elõírt sávhatárok középértékétõl. Összes-
ségében 1999 decemberében a minõsített
kihelyezések céltartalékkal való átlagos
fedezettsége 22,7% lett az 1998. év végi
24,6% után.

Óvatosságra int azonban az értékelés-
ben az, hogy a portfólió javulása elsõsor-
ban nem a korábbi minõsítések kedve-
zõbb kategóriába sorolásának eredménye,
hanem sokkal inkább a minõsített eszközök
leírásának, illetve értékesítésének következ-
ménye volt 1999-ben. Mindez azt is jelenti,
hogy az ezen követelésekre korábban
megképzett céltartalékok számottevõ ré-
sze felhasználásra került, ami bár csök-
kentette a céltartalék-állományt, a bank-
rendszer eredményét nem javította.

Az ügyfél- és ágazati
koncentrációs kockázatok
alakulása
a vállalati hitelezésben

Ügyfél-koncentráció alakulása

vállalkozások számában és a tulaj-
donviszonyokban végbement vál-
tozások a bankok ügyfélkörében

jelentõs átalakulást eredményeztek az el-
múlt években. A 90-es évek elsõ felében
részben a vállalati csõdhullám, részben a
privatizáció eredményeként, az MNB-bõl
kivált bankok elvesztették korábbi állami
vállalati ügyfélkörüket. A privatizált vál-
lalatok nagy része részben vagy egészen
külföldi tulajdonba került, s finanszírozá-
sukat ugyancsak a külföldi tulajdonú ban-
kok látták el. A bankok ügyfélkörében
végbement átrendezõdést jól mutatja,
hogy míg 1992-ben a top 200-ba7 tartozó
vállalkozásoknak nyújtott hitelek 54%-át

adták az 1987-ben alakult nagybankok,
addig 1999 közepére az arány 17%-ra
csökkent, és a legnagyobb vállalatok leg-
nagyobb hitelezõivé más bankok léptek
elõ.

A top 200-ban egyébként 77 olyan vál-
lalkozás található, melynek sem belföldi,
sem külföldi hitele nincs, továbbá a tõzs-
dén sincsenek jelen. E csoport többsége ál-
talában a stabil külföldi tulajdonosi hát-
térnek, illetve a nyereséges gazdálkodás-
nak köszönhetõen nem szorul banki hitel-
re.

A bankok legnagyobb adósaira8 vonatko-
zó adatszolgáltatást vizsgálva jelentõs
koncentrációt tapasztalunk. 1999 végén a
tíz legnagyobb bank9 50–50 legnagyobb
adósának nyújtott hitelek állománya a tel-
jes vállalkozói hitelállománynak a 40%-át
tette ki, amely 310 vállalkozással szemben
állt fenn. Bankonként az egyes bankok
2 legnagyobb adósának nyújtott hitelek
aránya az összesített szavatoló tõkéjük
40%-át, az 5 legnagyobb adós tekintetében
pedig már 84%-át teszi ki. Az egyes ban-
kok 10 legnagyobb vállalkozásait vizsgál-
va a fennálló hitelállomány már 33%-kal
meghaladja az összesített szavatoló tõké-
jüket. E vállalkozások között számos
olyan cég található, melyet több bank is fi-
nanszíroz, így – bár ezek a vállalatok jó
minõsítésû nagyvállalatok – bármelyikük
esetleges csõdje mind az egyes bankok,
mind a bankrendszer szintjén komoly
kockázati tényezõt jelent.

A hitelt felvevõ vállalkozások száma
1995-ig dinamikusan emelkedett. Ebben
alapvetõen két tényezõ játszott szerepet.
Egyrészt számos új pénzintézet lépett be a
piacra, másrészt rohamosan nõtt a kis- és
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7 Az értékesítés nettó árbevétele alapján meghatározott
sorrend.

8 Ehhez az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletnek
szolgáltatandó adatokból az 50 legnagyobb adós felsoro-
lását tartalmazó adatbázist használtuk fel 1999. év végére
vonatkozóan.

9 A tíz legnagyobb bankhoz 1999 végén a bankrendszer
mérlegfõösszegének 72%-a, a vállalkozói hitelállomány-
nak pedig 71 %-a tartozott.



középvállalkozások száma, ami maga
után vonta ezen vállalkozások finanszíro-
zási szükségletének növekedését is.
1995-tõl azonban alapvetõen megválto-
zott a banki hitelezés iránya. Jelentõs mér-
tékben nõtt a bankok – a kisvállalkozáso-
kat számottevõ mértékben nem érintõ –
devizahitel nyújtása, a forintkihelyezések
pedig a jelentõs számlaforgalmat bonyolí-
tó közepes és nagyméretû vállalkozások
felé tolódtak. A bizonytalan életképessé-
gû, gazdaságtalanul finanszírozható kis-
vállalkozók hitelezése lecsökkent. Né-
hány, elsõsorban a közép- és kisvállalko-
zói kör finanszírozására szakosodott bank
megszûntetésre, illetve felszámolásra ke-
rült, a bankok rendelkezésére álló refinan-
szírozási hitelkeretek lecsökkentek, míg
egyes bankok üzletpolitikájában a kisvál-
lalkozások hitelezésében való visszavonu-
lás vált jellemzõvé.

Bár a magyar bankrendszer tõkeellá-
tottsága az utóbbi években sokat javult – ,
a nagyobb vállalkozások piaci igényeihez

viszonyítva még mindig alacsony tõkeere-
jûnek tekinthetõ. A Hitelintézeti Törvény
nagyhitelekre vonatkozó korlátja miatt
még a legnagyobb bankok sem képesek
egyedül nagyobb projekteket, illetve vál-
lalkozásokat finanszírozni, ezért egyes
nagyvállaltok finanszírozásában – néhány
kisebb banktól eltekintve – gyakorlatilag
az egész bankrendszer részt vesz.

Ágazati koncentráció

90-es években a vállalkozói hitelezésben
résztvevõ bankok számának és részesedé-
sének bõvülésével párhuzamosan meg-
változott az egyes bankok hitelállomá-
nyának nemzetgazdasági ágazatok sze-
rinti összetétele is. A kétszintû bankrend-
szer kialakulásakor meglévõ erõs ágazati
jelleg fokozatosan oldódott, a külföldi
bankok egy része betört néhány ágazatba,
és már komoly finanszírozási szerepet tölt
be. (Lásd X) táblázat.)
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X) táblázat
A hitelállomány nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása

Bankrendszer összesen
1995 1998 1999 Index,

99/95
Index,
99/98%

Mezõgazdaság, vadgazdaság, erdõgazdaság és halászat 7,2 9,4 8,9 308,0 112,7

Bányászat 0,9 0,9 0,7 202,6 88,4

Feldolgozóipar 35,4 31,3 29,2 203,7 110,5

a) élelmiszeripar 14,1 12,6 11,1 194,7 104,4

b) kõolaj-feldolgozás, kokszgyártás és vegyipar 6,8 6,4 6,1 218,2 112,5

c) kohászat 1,2 2,0 2,0 419,2 114,2

d) gépipar 6,4 5,3 5,8 219,7 128,1

e) könnyûipar 6,2 4,1 3,3 130,9 94,4

f) nemfém ásványi termékek gyártása 0,7 0,9 1,1 389,5 143,6

Villamosenergia-, gáz-, hõ-, és vízellátás 4,7 4,6 4,6 238,4 118,2

Építõipar 2,8 4,3 3,7 328,5 100,3

Kereskedelem, közúti jármû és közszükségleti cikk javítása 19,9 19,4 20,8 257,5 126,7

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 2,0 1,6 1,4 168,1 99,2

Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4,6 8,0 10,2 541,6 151,3

Pénzügyi tevékenység és kiegészítõszolgáltatás, ingatlanügyletek 13,9 15,9 16,5 292,2 123,2

Egyéb tevékenységek 8,7 4,7 4,0 113,2 100,7

Nemzetgazdasági ágak összesen 100,0 100,0 100,0 246,4 118,2



Az 1999. évi üzletpolitikai terveikben a
bankok továbbra is a húzóágazatok finan-
szírozását tûzték ki célul. A leggyakrab-
ban nevesített iparágak az energiaipar, az
utóbbi években jelentõs exportsikereket
elért gépipar, gyógyszeripar, a feldolgozó-
iparon belül pedig a fa- és papíripar, a hír-
adástechnika, távközlés. Afelsorolt ágaza-
tok közül a legerõteljesebb bõvülés az el-
múlt évben a szállítás, raktározás, posta és
távközlés ágazatban ment végbe (151%),
emellett jelentõsen nõtt a kereskedelem,
közúti jármû és közszükségleti cikk javítá-
sa ágazat számára nyújtott hitelek (127%)
állománya is. Jelentõsen visszaesett
ugyanakkor a bányászat, az építõipar és a
könnyûipar finanszírozása.

Annak ellenére, hogy az orosz válság
hatása jelentõsen rontotta a gabonaexport-
hoz kapcsolódó hitelezési lehetõségeket,
illetve az élelmiszergazdaság exportlehe-
tõségeit, a bankok tervei között felerõsö-
dött a szerepe ezen ágazatok finanszírozá-
sában való részvételnek. Bár ezekhez a
szektorokhoz számos állami garanciás,
kamattámogatásos hitelprogram kapcso-
lódik, a mezõgazdaság finanszírozása az
1998. évi 23%-kal szemben csak 13%-kal,
az élelmiszeriparé pedig az elõzõ évinél is
kisebb mértékben, mindössze 4,4%-kal
nõtt.

Országkockázat

külföldi kihelyezések aránya10 a
mérlegfõösszeg százalékában to-
vább nõtt az elmúlt év során, és

1999. év végén 14,1%-ot ért el (1998: 13,2).
A külföldi kihelyezések növekedési üteme
az elmúlt évekhez hasonlóan tovább mér-
séklõdött (1997: 193%, 1998: 155%, 1999:
133%). Az elmúlt évi növekedés határo-
zottan pozitív irányban befolyásolta a

bankrendszer országkockázati kitettségét:
dinamikus növekedés következett be a
kockázatmentesnek tekinthetõ kategóriá-
ban, míg jelentõsen visszaestek a kockáza-
tos országokba irányuló bankügyletek,
így Oroszországgal szemben is jelentõsen
csökkent a bankrendszer kitettsége.
A mérlegen belüli kihelyezések túlnyomó
többsége továbbra is bankközi tranzakció,
jelentõsek a függõ és jövõbeni kötelezett-
ségek is, amik azonban 96%-ban a kocká-
zatmentes csoport országaival szemben
állnak fenn. (Lásd Y) táblázat.)

Az országkoncentráció lényegében nem
változott az elmúlt évben: továbbra is igen
jelentõsnek mondható. A bankrendszer
külföldi kihelyezéseinek 90%-a 14 ország-
ba irányul, több mint fele csupán négybe.
Ez azonban csak elméletileg jelent komoly
kockázatot, hiszen ezeknek a kihelyezé-
seknek a célországai, Oroszország és Hor-
vátország kivételével, mind a kockázat-
mentesnek tekinthetõ elsõ kategóriába
tartoznak.

Kamatkockázati kitettség

bankrendszer kamatjövedelmé-
nek alakulását 1999-ben két ténye-
zõ határozta meg: a viszonylag

széles negatív forint átárazási rés tartásával
a bankok profitáltak ugyan a kamatcsök-
kenési trend folytatódásából, de ezt a ked-

36

A HITELINTÉZETI RENDSZER 1999. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A

Y) táblázat
A bankrendszer külföldi kihelyezései
országkockázati kategóriánként

1998 Rész-
arány 1999 Rész-

arány 99/98

milli-
árd Ft % milli-

árd Ft %

1. kategória 632,2 81,3 929,3 89,8 147
2. kategória 34,2 4,4 31,6 3,1 92
3. kategória 22,7 2,9 7,5 0,7 33
4. kategória 89,0 11,4 66,7 6,4 75
– Oroszország 84,2 10,8 56,4 5,4 67

Összesen 778,1 100,0 1035 100,0 133

10 A mérlegtételek 100%-os, a függõ kötelezettségek
50%-os, a jövõbeni kötelezettségek 10%-os súllyal számít-
va.

A



vezõ hatást csaknem teljesen semlegesítet-
te a kamatmarzs 70 bázispontos szûkülé-
se. A forinthitel- és betéti kamatok külön-
bözetének zsugorodásánál ugyan sokkal
kisebb nagyságrendben, de valószínûleg
némi kamatveszteséget okozott az euró-
és dollárkamatok II. félévi emelkedése is,
hiszen a bankok mérsékelt negatív deviza-
átárazási gap-et tartottak. (Lásd W) táblá-
zat.) A forint- és devizaátárazási gap-ek 1999
folyamán hasonló irányban, de eltérõ
mértékben változtak.

A kumulált 90 napos forint átárazási rés
mintegy 30 milliárd Ft-tal lett nagyobb, ez
viszont a mérlegfõösszeg arányában a
kockázati kitettség kismértékû csökkené-
sét jelentette, mivel a gap aránya az 1998.
végi –8,3%-ról –7,9%-ra szûkült. A forint-
eszközök és -források átlagos átárazási
ideje egyaránt csökkent 1999-ben: az év
során változatlan negyedéves gap-et felté-
telezve és az elmúlt évi 3,8%-os (és ne-
gyedévenként egyenletes) piaci hozam-
csökkenéssel számolva a várható maximá-
lis kamatnyereség 21,6 milliárd Ft lenne,
amelybõl a kamatmarzs minden egyes 10
bázispontnyi csökkenése 3,5 milliárd Ft-ot
emésztene fel (ez utóbbi potenciális vesz-

teség a spread 50 bázispontos csökkenés-
sel kalkulálva 17,5 milliárd Ft lenne).11

A kumulált 90 napos devizaátárazási rés
– a forintoldalhoz viszonyítva – jóval na-
gyobb mértékben tágult: a rés 162 milliárd
Ft-tal, mérlegfõösszeghez viszonyított
aránya az 1998. végi –1,9%-ról –3,9%-ra
nyílt ki. A negatív gap növelése nehezen
magyarázható, akkor amikor az elmúlt év
nagyobb részében a dollár és a II. félévben
az euró esetében is inkább a kamatemelési
várakozások domináltak. A devizaátára-
zási gap potenciális eredményhatása
azonban a gap mérete és a kamatváltozá-
sok kisebb léptéke miatt is sokkal korláto-
zottabb.

Árfolyam-kockázati kitettség

z orosz válság nyomán a bank-
rendszer 1998 végéig fokozatosan
leépítette forint hosszú pozícióját,

és 1999-et már alacsony árfolyam-kockázati ki-
tettség jellemezte. A bankrendszer teljes
nyitott pozíciója jellemzõen 0 körül inga-
dozott a +/–20 milliárd Ft-os sávban, illet-
ve a mérleg szerinti nyitott pozíció a +/–40
milliárd Ft-os tartományban. Nagyobb el-
mozdulást május közepén figyelhettünk
meg, amikor rendszerszinten rövid idõre
jelentõsebb deviza hosszú pozíció épült ki:
a teljes nyitott pozíció 37 milliárd Ft-nál
(160 millió USD), mérlegen belüli nyitott
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11 A statikus gap-elemzés ismert gyengeségei (változat-
lan mérlegstruktúra, változatlan kamatmarzs és párhuza-
mos hozamgörbe-eltolódás feltételezése) miatt csak na-
gyon korlátozott mértékben használható a jövõbeli kamat-
jövedelem becslésére. Így a fenti számpélda csak a poten-
ciális eredményhatás nagyságrendjének bemutatására és
nem kamatjövedelem elõrejelzésre szolgál.

W) táblázat
A bankrendszer kamatkockázati kitettségének fõbb mutatói*

1998 1999

90 napos kumulált forint gap (milliárd Ft) –547,2 –577,0

90 napos kumulált deviza gap (milliárd Ft) –123,4 –284,9

90 napos kumulált forint gap/mérlegfõösszeg, % –8,3 –7,9

90 napos kumulált deviza gap/mérlegfõösszeg, % –1,9 –3,9

Átlagos kamatozó eszközök/átlagos kamatozó források, % 107,4 107,4

Kamatmarzs1 (kamatjövedelem/átlagos mérlegfõösszeg), % 4,8 4,1

Kamatmarzs2 (kamatbevétel/kamatozó eszközök–kamatkiadás/kamatozó források), % 4,4 3,8

* Az átárazási gap-ek az összes bankra, a többi mutató a Postabank, az MFB, és a Reálbank adatai nélkül számítva.

A



pozíció 82 milliárd Ft-nál (350 millió USD)
érte el maximumát. (Lásd 8–9. ábra.)

A július elsõ felében megjelenõ kedve-
zõ makrogazdasági adatok már erõsítet-
ték a forintbefektetések iránti bizalmat,

ennek köszönhetõen a bankrendszer júli-
us végére teljesen leépítette deviza hosszú
pozícióját, és a nyitott pozíció – többször
változó elõjellel – megint szûkebb tarto-
mányban ingadozott.
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9. ábra

A bankrendszer mérleg szerinti nyitott pozíciója

(5 napos mozgóátlag)
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8. ábra

A bankrendszer teljes nyitott devizapozíciója

(5 napos mozgóátlag)



Melléklet

A BANKRENDSZER
1999. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE SORÁN

HASZNÁLT
BANKCSOPORTOK

I. CSOPORT: nagy- és közepes bankok, 10% fölötti ROE-val

OTP
Általános Értékforgalmi Bank
BNP-Dresdner Bank
Citibank
Bank Austria Creditanstalt
CIB
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
Raiffeisen Bank

II. CSOPORT: nagy- és közepes bankok, 10% alatti ROE-val

ABN AMRO Magyar Bank
Budapest Bank Rt.
Commerz Bank
Erste Bank Hungária
Hypo Bank Hungaria
ING Bank
Inter-Európa Bank
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Postabank

III. CSOPORT: kisbankok

Cetelem Bank
Credit Lyonnais Hungary
Deutsche Bank
Daewoo Bank
Hanwha Bank
IC Bank
Konzumbank
Kvantum Bank
Magyarországi Volksbank
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Merkantil Bank
Opel Bank
Polgári Kereskedelmi Bank
Porsche Bank
RABO Bank
Rákóczi Bank
Société Generale
Westdeutsche Landesbank

IV. CSOPORT: szakosított hitelintézetek

Magyar Fejlesztési Bank
Eximbank
Földhitel és Jelzálog Bank
Hypovereins Jelzálog Bank

V. CSOPORT: lakás-takarékpénztárak
Fundamenta Lakástakarékpénztár
Lakáskassza
OTP Lakástakarékpénztár
Otthon Lakástakarékpénztár

VI. CSOPORT: szövetkezeti hitelintézetek
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