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Pénzügyi közvetítő rendszerPénzügyi közvetítő rendszer

• Mi az a pénzügyi közvetítő rendszer?

• A pénzügyi közvetítő rendszer nem 
hagyományos árukkal (kenyér, sportcipő) és 
szolgáltatásokkal (mobil, utazás) kereskedik, szolgáltatásokkal (mobil, utazás) kereskedik, 
hanem tágabb értelemben vett pénzt és 
pénzügyi szolgáltatást közvetít
– Hitelnyújtás

– Betételfogadás

– Pénzforgalmi szolgáltatások



Legjellemzőbb pénzügyi közvetítő intézmény 
a BANK

Mire jó a pénzügyi közvetítő rendszer?

Pénzügyi közvetítő rendszer

Mire jó a pénzügyi közvetítő rendszer?
• Először nézzünk meg egy olyan világot, 

ahol nem működik pénzügyi közvetítő 
rendszer, azaz nincsenek bankok

• A gazdaságot a háztartások, a vállalatok és 
az állam alkotja



1. eset: Mindenki annyit költ, 
amennyije van

A 
(pl. egy háztartás)

B
(pl. egy vállalat)

Kiadások Bevételek
Kiadások Bevételek

DC
Kiadások BevételekKiadások Bevételek

Az áru- és pénzmozgásokat követően mindenki egyensúlyban 
van, senkinek sincs fölösleges pénze, senkinek sincs hiánya.



2. eset: Van aki többet költ,   
mint amennyije van

A B
Kiadások Bevételek

Kiadások Bevételek

„A” többet szeretne költeni, mint amennyi pénze van! Plusz 

hitel

„A” többet szeretne költeni, mint amennyi pénze van! Plusz 
pénzre van szüksége, amit kölcsönkérhet „B”-től, aki viszont 
kevesebbet akar költeni, mint amennyi pénzt megkeresett. 

DE

Mi van akkor, ha „A” és „B” szereplő nem találják meg egymást? 
Vagy valamilyen oknál fogva „B” nem tud, vagy nem akar „A”-
nak hitelt nyújtani?



A pénzügyi közvetítés 
szerepe

A VALÓSÁGBAN

-Nemcsak kettő, hanem nagyon sok olyan szereplő van, amely többet 
szeretne költeni, mint amennyit megkeres és sok olyan szereplő van, amely 
többet keres, mint amennyit el tudna költeni

-A sok szereplő különböző összegben, időtávra, devizában, és céllal-A sok szereplő különböző összegben, időtávra, devizában, és céllal
szeretne hitelt felvenni, vagy fölösleges pénzét megtakarítani

-Még ha találkoznak is ezen szereplők egymással, nem feltétlenül akar egyik 
a másiknak hitelezni (kockázat)

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ RENDSZER, A BANKOK 
fogják ezeket a feladatokat ellátni



A pénzügyi közvetítés a főbb 
szektorok között
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Bankok, mint pénzügyi 
közvetítők működése
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Bankok alapvető funkciói

BETÉTEK
gyűjtése

HITELEK
nyújtása

A Bank a különböző összegű, lejáratú, devizanemű, régiókból és gazdasági 
alanyoktól származó betéteket alanyoktól származó betéteket 

ÁTALAKÍTJA (transzformálja)

különböző összegű, lejáratú, devizanemű, régiókba irányuló és gazdasági 
alanyoknak nyújtott hitelekké.

Lejárati transzformáció Likviditás transzformáció Eszköz transzformáció

Kockázat transzformáció Fizetési forgalom



A bank alapvető konfliktusa

JÖVEDELMEZŐSÉG

Túl sok készpénznek 
kicsi a jövedelmezősége, 

Elsődleges, rövid távú cél a JÖVEDELMEZŐSÉG. De ahhoz, hogy ez hosszú 
távon is fennmaradjon, három cél között optimális egyensúlyt kell találni.

LIKVIDITÁS FIZETŐKÉPESSÉG

Elegendő pénze van a 
vele szemben felmerülő 
követelések kielégítésére 
és a hitel folyósításához

kicsi a jövedelmezősége, 
viszont kockázat nélkül 
nincs hozam

Ha túl nagy kockázatot 
vállal a bank, veszélyezteti 
fizetőképességét



Jegybank feladata a pénzügyi 
közvetítőrendszerrel 

kapcsolatban
• Jegybanktörvény (2013. évi CXXXIX. Tv)

– „ Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és 
fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése 
nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer 
stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének
növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható 
hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló 
eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját.”

• Annak vizsgálata, hogy a bankrendszer (a pénzügyi közvetítő 
rendszer) megfelelően működik-e és betölti-e feladatát a 
gazdaságban



Miért?

Azért, hogy

• Az MNB alapvető feladatát - az árstabilitás 
megteremtését és fenntartását – elláthassa 
fontos, hogy jól működjön a pénzügyi rendszer fontos, hogy jól működjön a pénzügyi rendszer 

• A Pénzügyi stabilitás fennmaradjon
– Bankrendszer instabilitása társadalmi költségeket 

okoz

– Válságok kialakulásának megelőzése és a meglévők 
kezelése



Pénzügyi közvetítők 
hazánkban (2014. május)

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY

HITELINTÉZET
PÉNZÜGYI 

VÁLLALKOZÁS
(256 db)

SZÖVETKEZETI
HITELINTÉZET

(114 + 4 db)

SZAKOSÍTOTT 
HITELINTÉZET (9 db)

BANK (43 db)

Jelzálogbank

Lakástakarék pénztár

Egyéb (állami)

Nagybankok

Középbankok

Kisbankok

Takarék-
szövetkezet

Hitel-
szövetkezet



Pénzügyi szolgáltatások

• Betétek gyűjtése
• Hitel és pénzkölcsön 

nyújtása
• Pénzügyi lízing
• Pénzforgalmi 

• Bizományosi tevékenység
• Ügynöki tevékenység
• Letétkezelés
• Vagyonkezelés

• Pénzforgalmi 
szolgáltatások

• Készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközök

• Kezesség és 
bankgarancia

• Vagyonkezelés
• Készpénzátutalás
• Kiegészítő szolgáltatások


