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Bankrendszer I. 

57. lecke 



 Bankrendszer fogalma 

 MNB története 

– 1924 MNB önálló jegybank 

– 1946-1947: 

• forint bevezetése 

• államosított bankrendszer  

• jegybanki hatáskörök mellett kereskedelmei banki 

feladatok 

• irányítása kormányzati fennhatóság alá került 

– 1987 kétszintű bankrendszer bevezetése 

– 1991 jegybank függetlensége  



 Egyszintű bankrendszer 

 

 Felépítése 

 

 Főbb jellemzői: 

• adott területen kizárólagos jogosítvánnyal 

rendelkező bankból áll 



• gazdasági szereplők adott bankügylet esetén csak a 
számukra kijelölt pénzintézethez fordulhatnak 

• bankok közötti munkamegosztás funkcionális 
elhatároláson alapszik 

• élesen elkülönül egymástól  

– a beruházások finanszírozása, 

–  forgóeszközökkel kapcsolatos hitelnyújtás, 

– lakossági pénzügyek intézése, 

–  nemzetközi pénzfolyamatok lebonyolítása 

• pénz- és hitelfolyamatok közvetlenül szabályozhatók 



 MNB monopóliuma: 

– Pénzkibocsátás 

– Deviza, valuta forgalom 

– Hitelezés 

– Tartalékképzés, -kezelés  

  

 Működési elvei: 

– központosítás 

– szakosítás 

  

 Bankok 

– Magyar Nemzeti Bank 

– Állami Fejlesztési Bank 

– OTP, valamint a takarékszövetkezetek 

– Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 



 Kétszintű bankrendszer, felépítése  

– MNB 

– Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozás 

– Gazdaság szereplői (vállalatok, háztartások, ÁH) 

 

 Bankok 

– Magyar Hitelbank 

– Országos Kereskedelmei és Hitelbank Rt. 

– Budapest Bank 

– Magyar Külkereskedelmi Bank 

– Általános Értékforgalmi Bank 



  MNB jogállása 

   

 MNB alapvető feladatai (monopóliuma) 

– őrködik az ország nemzeti fizetési eszköze, a 

forint belső és külső vásárlóerejének 

megmaradása mellett 

– kizárólagos joggal bankjegyet és érmét 

bocsát ki 

– aranyból és devizából készleteket gyűjt 



 MNB feladatai 

• kapcsolat az államháztartással 

• hitelezés 

• értékpapírügyletek 

• bankok bankja funkció 

• monetáris eszköztár 

• számlavezetés 

• árfolyampolitika 

• MNB kapcsolata más szervekkel 



 Monetáris politika 

 
 Azt a pénzpolitikát és annak gyakorlatát értjük, amely a pénz- és 

hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését, a 

gazdaság egyensúlyának megőrzését tekinti elsődleges 

feladatának. 



 Pénzkereslet, pénzkínálat 

– Pénzkereslet motivációs tényezői: 

– Tranzakciós  

– Óvatossági 

– Spekuláció 

– Pénzkínálat: a pénzügyi piacokon megjelenő  

pénz állomány, pénztömeg. A jegybank által 

kibocsátott pénz és a hitelintézetek által  

teremtett pénz mennyisége határozza meg a 

pénztömeg nagyságát. 

 

 



 Monetáris politika eszközei 

– kötelező jegybanki tartalék: a hitelintézetek 

rendelkezésre álló idegen pénzforrások 

meghatározott %-át a jegybanknál vezetett 

számlájukon tartalékként kötelesek elhelyezni 

– Refinanszírozás 

• Értékpapír leszámítolás 

• Refinanszírozási és egyéb hiteleket nyújt 

• Értékpapír ügyleteket köt 

 



–Kamatszabályozás 
• Jegybanki alapkamat  

• Piaci (üzleti) kamatláb 

• Preferenciális kamatláb 

• Napi pénzpiaci kamatláb 

–Rendkívüli hitelnyújtás 

–Nyílt piaci műveletek: a jegybank által 

irányított értékpapír eladás és vétel 

–Erkölcsi ráhatás 

 



Köszönöm a figyelmet! 


