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A tanulmány a város–vidék- vagy a centrum–

periféria-eltéréseket vizsgálja a magyarországi pénzin-

tézet-hálózat területi elhelyezkedése alapján. A pénz-

intézeti működést a modern gazdaság egyik feltétele-

ként elfogadva a hálózati kiterjedés foka, nagysága 

függ a működés hátterétől. A kutatásban két szerve-

zeti formát, az általában globális tulajdonosi körrel 

rendelkező kereskedelmi bankokat, valamint a helyi 

alapítású és beágyazású szövetkezeti hitelintézeteket 

különböztettük meg. A tanulmány a nemzetközi 

szakirodalomban alkalmazott elérhetőségi és hálózat-

sűrűségi elemzésekkel (Bonaccrosi és Gobbi 2001, 

Benfratello et al. 2005, Conrad et al. 2009,  

Burgstaller 2013) foglalkozik, továbbá ezeket más 

társadalmi-gazdasági mutatókkal (például munkanél-

küliségi, jövedelmi adatok) összefüggésben a keres-

kedelmi bankok és a szövetkezeti hitelintézetek eltérő 

lokalizációs gyakorlata közötti különbségek kimutatá-

sára alkalmazza.   
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The overall purpose of this study is to ex-

amine the urban–rural or central-peripheral 

differences by the location of the branches in 

the Hungarian financial institution network. 

Accepting the operation of the financial insti-

tutions as a basic criterion of the modern 

economy, the degree of network expansion 

and the size is dependent on the background 

of operation.  

In the research two types of organization-

al forms have been distinguished: commercial 

banks with generally global ownership back-

ground and the locally established and em-

bedded cooperative credit institutions. The 

study deals with accessibility and network 

density analyses applied in international liter-

ature (Bonaccrosi and Gobbi 2001, Benfratel-

lo et al 2005, Conrad et al., 2009, 2005, 

Burgstaller 2013), as well as with the context 

to other socio-economic indicators (e.g. un-

employment and income data) to point out 

the differences between the localization prac-

tices of commercial banks and co-operative 

credit institutions. 

Beküldve: 2016. december 21. 
Elfogadva: 2017. július 26. 

Bevezető, a pénzügyi szektor szerepe a modern gazdaságban 

A közgazdaságtan elméletében a pénzügyi szektor, a pénzügyi közvetítő intézmé-

nyek szerepe megkérdőjelezhetetlen, hiszen azok mélyen beágyazódtak a globális 

termelési, ellátási rendszerekbe, a gazdasági tevékenységek mindegyikének szüksége 

van valamilyen formában a pénzügyi szféra működésére (Gál 2010a), amit jelentős 

tapasztalat is alátámaszt. Éles szakirodalmi vita bontakozott ki az egy nemzetgazda-

ság állapota, növekedése és az ott kialakult pénzügyi közvetítő rendszer intenzitása 

közötti kapcsolat szorosságáról, irányáról (Mérő 2003, Demirgüç-Kunt 2010), mely-

nek három meghatározó elemét a következőképpen összegezhetjük: 

1) A meghatározó elméleti és az Egyesült Államok gyakorlatán alapuló szakiroda-

lom is amellett érvel, hogy a pénzügyi közvetítő rendszernek nincs kimutatha-

tó hatása a nemzetgazdasági növekedésre (Lucas 1988, Stern 1989, 

Chandavarkar 1992, Levine 1997). 
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2) Robinson (1952) kevésbé kételkedő, ugyanis tanulmányában olyan formában 

jelenik meg az oksági kapcsolat a pénzügyi közvetítés és a növekedés között, 

hogy a gazdasági növekedés, a vállalkozások fejlődése és pénzügyi igényei ke-

resletet támasztanak a bankszektor szereplői felé, amelyek egy követő, függő 

pozíciót töltenek be a nemzetgazdaság rendszerében.  

3) A legnagyobb publicitást azonban az előbbivel ellentétes oksági kapcsolat és az 

azt alátámasztó empirikus elemzések kapták. Már a schumpeteri vállalkozói 

elméletben megjelent, hogy a jól működő pénzügyi rendszer, a modern bank-

piaci működés nyújt forrást és lehetőséget a vállalkozónak a fejlődésre, az in-

novációra, mely végül befolyásolja a gazdaság növekedését (Schumpeter 1912). 

Ezt a gondolatot vitte tovább az angol iparosodás vizsgálatakor Hicks (1969), 

amikor is kimutatta, hogy a gazdasági növekedésben – tőkemobilizáló, finan-

szírozó tevékenységével – a pénzügyi szektor meghatározó szerepet játszott 

(Mitchell 1970, Beck et al. 2005).  

Elfogadva az utóbbi megállapításokat, a továbbiakban úgy tekintünk a pénzügyi 

szolgáltató szektorra, mint külső finanszírozási lehetőségre, mely pozitív összefüg-

gésben van a vállalkozásalapításokkal, valamint a cégvilág dinamizmusával és az 

innovációkkal, amelyek a növekedés hajtóerői (Klapper 2006, Klapper et al. 2006, 

Aghion et al. 2007, Ayyagari et al. 2005). A pénzügyi szektor továbbá lehetővé teszi 

a vállalkozásoknak, hogy a finanszírozási lehetőségek kihasználásával nagyobb 

egyensúlyi méretet érhessenek el, mely a későbbiekben nagyobb piaci potenciált, 

gyorsabb növekedési ütemet biztosíthat számukra (Rajan–Zingales 1998, Bekaert et 

al. 2005).  

A pénzügyi szolgáltató intézmények – többek között – mint a külső finanszírozás 

szereplői jelen vannak a gazdaságban, fontos tényezői a helyi folyamatoknak, fejlő-

désnek, így a tanulmányban e szerepkörük összefüggéseit az elérhetőség oldaláról 

közelítjük meg, azaz a pénzügyi elérhetőség és kirekesztés szempontjait vizsgáljuk a 

településhierarchia egyes szintjein, a város–vidék-különbözőségek kettősségének 

kimutatásával.    

A pénzintézeti hálózat területi elemzésének elmélete 

A regionális gazdaságtan központjában a telephelyválasztás kérdése áll, főbb elméle-

teiben a mikroökonómia, a makroökonómia és a gazdaságföldrajz korábbi eredmé-

nyeit hasznosítva próbálják meghatározni az egyes gazdasági tevékenységek optimá-

lis telepítési helyét, működési területét (Rechnitzer 1994). Azonban ezek a – korai-

nak tekintett – telephelyválasztási elméletek kevésbé foglalkoztak pénzügyi szolgálta-

tásokkal, a bankok fiókhálózatának elhelyezkedésével, ugyanis hosszú idő alatt ala-

kult ki az egységesnek továbbra sem nevezhető pénzügyi földrajzi gondolkodás. 

Kutatási területünk a pénzügyi földrajznak csak egy szelete, az intézményi struktúrák 

földrajza az intézményhálózatok területi kiterjedésével, annak neoklasszikus megkö-

zelítésű, centralizált, illetve posztkeynesi, decentralizált jellegével foglalkozik  
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(Gál 2010a). A pénzügyi globalizáció keretrendszerét megalapozó neoklasszikus 

elméletek a centralizált, integrált nemzeti bankrendszerek mellett érvelnek, azok 

méretgazdaságossági előnyeit hangsúlyozva kiemelik, hogy nemcsak a piac működé-

se, de a pénzügyi intézmények térbeli eloszlása is optimális, s a tőkeáramlások min-

dig a területi különbségek régiók közötti kiegyenlítődésének irányába hatnak (Kohn 

1998).  

Ezzel szemben a posztkeynesi, decentralizált megközelítés a helyi, regionális be-

ágyazású intézményrendszer mellett áll ki, mely szerint ez szolgálja egy adott terület 

(település, régió) érdekeit, ahogyan egy országos kereskedelmi bank helyi fiókjai az 

egyenlőtlen térbeli pénzmozgásokat a pénzpiacok alapvető tulajdonságaiként értel-

mezik (Chick–Dow 1988). McKillop és Hutchinson (1991) érvelése szerint a perifé-

riákról a centrumokba áramló befektetések visszaosztása jelentős elmaradásokat 

mutat, ugyanis a fiókhálózat távolabbi pontjain történő értékesítés magasabb tranz-

akciós és monitoringköltséggel párosul. Berger és Udell (1995) vizsgálatai azt igazol-

ták, hogy a nagyobb univerzális bankok kevésbé érdekeltek a kockázatosabb, perifé-

riákon működő kisvállalatok (valamint önkormányzatok és magánszemélyek) hitele-

zésében, a helyben működő bankok a legfőbb csatornaként szolgálnak az említett 

szereplők pénzügyi szükségletének kielégítésében (Gál 2012).  

A helyi, regionális bankrendszer egyik célja a régió pénzügyi forrásainak helyben 

tartása, a tőkekiáramlás megfékezése, ugyanakkor erősen függ az adott régió gazda-

ságától, érzékenyebb a válságokra, részese a régió fejlesztésének. A helyi intézmény a 

gazdaságba és a társadalomba jobban beágyazott, esetében kisebb az úgynevezett 

funkcionális vagy működési távolság (Torluccio et al. 2011). Ez azt jelenti, hogy a 

pénzügyi intézmény ismeri azt a teret, ahol működik és jelentős kapcsolati tőkével 

rendelkezik. Cole és szerzőtársai (2004) kutatásaikkal igazolták a helyi, lokális ban-

kok jelentős szerepét az elmaradottabb térségek közép- és kisvállalkozásainak hitele-

zésében, s így az adott terület gazdaságának fejlődésében. Kimutatták, hogy a lokális 

pénzintézetek hiteldöntései nem kizárólag a nemzetközi kereskedelmi bankok által is 

alkalmazott kvantitatív (hard) információkon alapulnak, hanem jelentős szerepet 

kapnak a helyi ismeretekből, a személyes interakciókból származó soft tényezők. 

Vizsgálatokkal alátámasztották, hogy a helyhez kötött, banki ügyintézés az informá-

ciós aszimmetria mérséklésének hatékony eszköze (Boot 2000), ugyanis a bank és az 

ügyfél közötti távolság csökkenése pozitívan hat a bank hitelkihelyezési hajlandósá-

gára is (Ferri–Messori 2000, Guiso et. al. 2004, Elyasiani–Goldberg, 2004).  

Ezzel szemben a központosított, centralizált bankrendszer könnyebben átvészeli 

a válságidőszakot, a gazdasági visszaesést, viszont a fiókok autonómiája, információ-

ellátása kisebb, mint a helyi, regionális modellben, és ebből a függésből adódhat a 

gyengébb teljesítmény (Gál 1998). Az országos irányítású, kevésbé regionalizált 

bankrendszerek posztkeynesi kritikája arra hívta fel a figyelmet, hogy térségi recesz-

szió idején, a már amúgy is hátrányos helyzetű, periférikus régiók fiókhálózatainak 

racionalizálására kerül először sor (Dow 1994).  
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A magyar pénzintézeti hálózatok átalakulása, fejlődése 

A hazai pénzügyi rendszer jelenlegi formáját 1987-ben nyerte el, amikor is Magyar-

országon újra bevezették a kétszintű bankrendszert, melyben a Magyar Nemzeti 

Bank szerepköre élesen elvált az újonnan alapítható kereskedelmi bankok funkciójá-

tól. A modellváltás hatására a nagyobb térségek fiókhálózatának különbségei 1990-ig 

kiegyenlítődtek, a Dunántúl hátránya megszűnt. Az 1990-es évek közepétől a nyuga-

ti országrész viszonylagos telítődése után a fő célponttá már a keleti és a déli ország-

rész nagyvárosai váltak. 1996 és 1998 között egyfajta hálózatépítési verseny történt. 

A telítődő dunántúli régiókat megelőzte a keleti régiókban megvalósult hálózatbőví-

tés (Gál 2005). Ezzel megkezdődött egy hosszú folyamat, melynek eredményeként 

az országban található bankfiókok száma jelentősen megnőtt, kisebb visszaesést 

csak a 2008 utáni válságidőszak és annak következményei okoztak. A (döntően kül-

földi tulajdonosi hátterű) kereskedelmi bankok jellemzően a nagyobb népességszá-

mú településeken (régióközpontok, megyeszékhelyek, középvárosok) építették ki 

hálózatukat, Nemes-Nagy (1998) centrum–periféria elméletére alapozva ezt nevez-

hetjük a bankrendszer városi dimenziójának. 

A szektor vidéki dimenziójának a takarékszövetkezeti rendszert tekintjük, ugyan-

is ezen intézmények alapvető működési elvükben a térségi finanszírozási igények 

kielégítésére vállalkoznak. Az első szövetkezetek főleg a rurális térségekben, 3–4 

községenként alakultak, és tevékenységük célja a lakosság hitelhez juttatása volt. Ezt 

a rendszert a szocializmus megpróbálta szétzúzni (a magántulajdon rendszeridegen 

elvei okán), majd a rendszerváltozás hozta meg a takarékszövetkezetek újjászületé-

sét, már tágabb ellátható feladat- és hatáskörrel (Gál 2010b, Kovács 2014). Az 1991. 

évi CXII. törvény alapján a méretgazdaságosság elvét szem előtt tartva a takarékszö-

vetkezetek is terjeszkedtek, és a piacképesebb városokat hódítottak meg (Kiss 2008). 

Ezzel azonban elvesztették a vidék bankja státusukat, ma már inkább csak forrás-

gyűjtő szerepükkel vannak jelen a vidéki, periférikus terekben, ugyanis forrásaik 

jelentős részét a bankközi piacon helyezik el. A magyar takarékszövetkezeteket 

2013-ig széttagoltság is jellemezte, hiszen két (nem kötelező tagságú) országos szö-

vetség (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Takarékszövetkezetek Érdekvé-

delmi Szövetsége), három intézményvédelmi alap (Országos Takarékszövetkezeti 

Intézményvédelmi Alap, Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap, Regionális 

Pénzintézetek Intézményvédelmi Alapja) és egy nem minden intézményre kiterjedő 

központi bank, a Takarékbank működött a rendszerben, ellentmondva az erős köz-

ponti integráló nemzetközi szervezetek gyakorlatának (Gál–Burger 2013, Kovács 

2015). A rendszert végül a kormányzati szándék felülről jövő integrációval, neveze-

tesen a 2013. évi CXXXV. törvénnyel változtatta meg, létrehozva a kötelező tagságú 

szerveződést a szektor egységesítésének és együttműködésének jobb kihasználásával, 

a versenyképesség növelése érdekében. A törvény életre hívta a Szövetkezeti Hitelin-

tézetek Integrációs Szervezetét is, ami a szövetkezeti hitelintézetek közös intéz-

ményvédelmi és belső folyamatokat szabályozó szervezetévé vált (Bodnár et al. 
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2015). Mindemellett fontos megjegyeznünk, hogy még ma is 2 millió embernek az 

egyetlen pénzügyi lehetőséget a szövetkezeti szektor jelenti az országban, mert lakó-

környezetükben nem működik kereskedelmi bank. Az utóbbi években többször 

felmerült, hogy a Magyar Államkincstár az állami intézményrendszer bankpiaci ki-

szolgálása mellett, a hazai önkormányzatok számlavezető intézményeként kötelező 

jelleggel jelenjen meg, azonban ezt a kezdeményezést 2016-ban elvetették.  

A pénzintézet hálózatok területi elemzési módszertana,  
a felhasznált adatok 

A tanulmány célja a pénzintézeti hálózat területi leképeződésében megmutatkozó 

város–vidék-ellentétek igazolása, melynek vizsgálatára a banki szolgáltatások gazda-

ságfejlesztő szerepének és elérhetőségének a szakirodalomban alkalmazott módszer-

tanát használtuk.  

A szolgáltató szektor egyfajta centralizációjából kiindulva (Beluszky–Győri 2006) 

elfogadtuk, hogy a pénzügyi szolgáltatások sem érhetők el közvetlenül minden tele-

pülésen. Fontos azonban azt is megvizsgálni, hogy ezektől a településektől milyen 

távol találhatók a szektor egyes egységei. Ehhez a hazai működési területű kereske-

delmi bankok fiókjainak és a takarékszövetkezetek kirendeltségeinek adatbázisából 

létrehoztunk egy címlistát, majd azon települések esetében, ahol egyik szereplő sem 

volt jelen, meghatároztuk a legközelebbi intézmény távolságát. Ezt megadhatjuk 

fizikai távolságban (kilométer) vagy hozzárendelhetjük az eléréshez szükséges időtar-

tamot is (perc), amihez további tömegközlekedési átlagos menetidőket kellett figye-

lembe vennünk. A fizikai távolságok szerinti vizsgálatot a szerző korábban (2014) 

már bemutatta, ezért jelen tanulmányában az elérés időtartamát elemzi.  

Továbbra is axiómaként fogadtuk el, hogy nem találhatunk minden településen 

pénzügyi szolgáltató intézményt, ezért érdemes nagyobb területi egységekben elvé-

gezni a vizsgálatokat. Az intézmények területi kiterjedését, jelenlétét viszonylag egy-

szerű mutatószámokkal le tudtuk írni, mint például a bankfiókok, kirendeltségek 

sűrűsége. Ennek során egyrészt vizsgálható a bankfiókok egy-egy területi egységre 

vetített száma (földrajzi megközelítés – Alessandrini et al. 2009), másrészt az egy 

fiókra jutó lakosok száma (társadalmi megközelítés).  

Az egyszerű indikátorképzés adta különböző szintű területi elemzésekkel több 

tanulmány is foglalkozott, akár egyes országok vizsgálatára (Bikker et al. 2007, 

Bresler et al. 2007), akár országok összehasonlítására (Gál–Kovács 2017), akár regi-

onális és megyei elemzésekre (Burgstaller 2013, Kovács 2014, 2015) használva az 

említett mutatószámot.  

A bankpiaci sűrűség indikátorából levezethetők a jellemző területi különbségek, 

azonban egyszerűségéből ered a hiányossága is: egyszerű ráta formájából adódóan 

nem foglalkozik a sűrűség hátterével, az adott régió, illetve területi egység gazdasági 

és demográfiai viszonyaival, kondícióival. Éppen ezért alkalmazása általában csak 

kiindulópont, az egyes modellek a képzett indikátort használják további statisztikai 



Város–vidék-kapcsolat a magyar pénzintézet-hálózatban 501 

 

Területi Statisztika, 2017, 57(5): 495–511; DOI: 10.15196/TS570502 

tesztek, vizsgálatok komponenseként. Burgstaller (2013) a regionális jövedelmek 

mértékével, növekedési rátájával, valamint a népsűrűséggel összefüggésben vizsgálta 

a regionális hálózatsűrűséget. Ausztria példáját mutatta be, s korábbi tipizálásokat 

használt a területek felosztására. Eredményeiből kiderült, hogy a kereskedelmi bank-

fiókok átlagos száma a magasabb jövedelmű és népsűrűségű területeken nagyobb, 

míg a rurális terekben – a takarékszövetkezetek többségével összefüggésben – ki-

sebb. Míg a kereskedelmi bankok kiemelkedő jelenléte a sűrűn lakott területeken 

jellemző, addig a jelzáloghitelbankok a fejlődő gazdasági szerkezetű régiókban össz-

pontosulnak. Hasonló eredmények születtek Conrad és szerzőtársai (2009) németor-

szági vizsgálataiból, melyekkel további szignifikáns kapcsolatot mutattak ki a terület-

egységek (német tartományok) jövedelmi helyzete és a különböző típusú pénzügyi 

intézmények sűrűségi mutatói között is.  

Bonaccorsi és Gobbi (2001) olaszországi adatokon vizsgálta a bankpiaci sűrűsé-

get, és eredményeik szerint a nagyobb piaci sűrűség kedvezően hat a vállalkozások, 

főképp a kis- és középvállalkozások hitelellátására, továbbá csökkenti a rossz piaci 

hitelek arányát. Ezen túlmenően Benfratello és szerzőtársai (2005) további pozitív 

összefüggéseket tártak fel a bankok jelenlétének növekedése és a vállalati innovációs 

aktivitás között, szintén olasz adatok felhasználásával.  

A hazai kereskedelmi bankok fiókjainak és a takarékszövetkezetek kirendeltsége-

inek földrajzi elhelyezkedését vizsgálatunkhoz a Magyar Nemzeti Bank, a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH), továbbá az egyes pénzintézetek adatszolgáltatásaiból 

ismertük meg. Azokon a településeken, ahol közvetlenül nem érhetőek el pénzügyi 

szolgáltató intézmények, ott szükséges volt a legközelebbi ponthoz való eljutás vizs-

gálata is, melyhez a KSH T-Star adatbázisa és a Google lokációs lehetőségei nyújtot-

tak segítséget.  

Az ügyfelek oldaláról megvizsgáltuk az alapvető pénzügyi termékekkel (a bank-

számlával és a bankkártyával) való ellátottság településhierarchiában mutatkozó 

különbségeit is.  

Eredmények 

Elérhetőség és kirekesztés  

A bankpiaci szolgáltatásokra jellemző centralizációs trendek miatt vannak (és mindig 

is lesznek) olyan települések, melyek nem rendelkeznek pénzintézeti fiókkal, kiren-

deltséggel, az ott élőknek kisebb-nagyobb időt jelent a legközelebbi olyan település 

elérése, ahol alapvető pénzügyi szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. Az 1. ábra azt 

mutatja, hogy Dunántúl és Észak-Magyarország sajátos aprófalvas településszerkeze-

tével, illetve jelentős számú zsáktelepülésével magyarázható a fiókok és a kirendelt-

ségek eléréséhez szükséges idő növekedése. A szolgáltatások koncentrált jellegét 

alátámasztják a települési funkciók kialakulását, meglétét vizsgáló gazdaságtörténeti 

kutatások is, melyek alapján megállapítható, hogy egyes funkciók – így a pénzügyi 
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szolgáltatási egységek – a járási, a mikrotérségi központokba összpontosulnak 

(Horeczki 2013).  

1. ábra 

 

Forrás: KSH T-Star adatok alapján saját szerkesztés. 

Az elmúlt évtizedek s napjaink gyorsan változó információs technológiai világa, 

az abban megjelenő innovációk az 1990-es évek második felétől egyre inkább lehe-

tővé tették a pénzügyi szolgáltatóknak azt, hogy tevékenységük egyes elemeit elekt-

ronikus platformokra tereljék, megnyitva az online banki ügyintézés, vagy más né-

ven az e-banking piacát (Bruno et al. 2014). Robbins (2006) vizsgálata alapján a 

háztartási felhasználók körében az 1995 és 2004 közötti időszakban nyolcszorosára 

nőtt az online ügyintézést alkalmazók aránya. A hazai adatokat vizsgálva 2008-ban 

az internetszolgáltatással rendelkező vállalkozások 79%-a intézte online pénzügyi 

tranzakcióit (KSH 2010). Az állami szférában ez az arány 2013-ban ennél alacso-

nyabb volt, ugyanis az önkormányzatok 50, a közigazgatási intézmények 72%-a 

használta ki az e-bank adta lehetőségeket (KSH 2014). Ez mégsem jelenti a fizikai 

jelenlét fontosságának elvetését, hiszen egyelőre a legtöbb esetben olyan szolgálta-

tások, mint új bankszámla nyitása, hitelkérelem beadása, továbbá különböző egyedi 

ügyintézések nem végezhetők el az online platformok segítségével. Szintén a fiókok 

és a kirendeltségek földrajzi elérését követeli meg, hogy a lakosság – demográfiai, 



Város–vidék-kapcsolat a magyar pénzintézet-hálózatban 503 

 

Területi Statisztika, 2017, 57(5): 495–511; DOI: 10.15196/TS570502 

iskolázottsági, jövedelmi okok miatt – nem képes, vagy nincs lehetősége az e-

banking adta lehetőségek kihasználására. Burián (2005) mindezeken túl a fogyasz-

tók és a szolgáltatók oldaláról az internetalapú banki ügyintézés kockázatait is 

számba vette.    

Az elérhetőség mellett a pénzügyi kirekesztés vizsgálható például az alapvető 

pénzügyi termékekkel való rendelkezés mutatóival. Ebből a szempontból a hazai 

viszonyokat legátfogóbban Helmeczi (2010) elemezte. A bankszámlával való rendel-

kezésről kimutatta, hogy míg a gazdaságilag fejlettebb, urbanizáltabb, népesebb vá-

rosokban magasabb az ezer lakosra jutó bankszámlák száma, addig a 30–50 ezer főt 

számláló települések két csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba a megyeszékhe-

lyek tartoznak, ahol 1500–1900 bankszámla jut ezer lakosra, a másik csoportba pe-

dig a megyeszékhely státussal nem rendelkező, de hasonló méretű települések, ahol 

ezer lakosra 500 bankszámla jut. 

A fiókhálózat sűrűsége, hálózati megoszlások  

A hitelintézeti működés, az alapvető termékek közvetlen elérhetősége az említettek 

alapján nem lehet elvárás, az 1. ábra tanúsága szerint az ország aprófalvas térségei 

azok, ahol korlátozott az elérhetőség. Megvizsgáltuk azt is, hogy a településhierar-

chia egyes szintjein mennyire kiépített a fiókhálózat. A 2. ábra szerint a vizsgált idő-

szakban egyrészt a kistelepüléseken (5 ezer fő alatt) jelentős mértékben csökkent a 

bankfiókok és a takarékszövetkezeti kirendeltségek száma és aránya, ezzel szemben 

a 10 ezer fő feletti településeken nőtt. Másrészt a 2008 óta végbemenő recesszió 

hatása leginkább Budapesten, és a nagyvárosokban érzékelhető, ezeken a települése-

ken volt a legmarkánsabb a válságreakciók generálta fiókbezárások gyakorlata, mely 

összességében ezen településkategóriák fiókhálózati részesedésének csökkenését 

okozta 2014-re.  

A 10 ezer fő alatti települések részesedésének szerény emelkedése mögött is in-

kább a nagyvárosi fiókok és kirendeltségek számának jelentősebb csökkenése áll, 

mintsem a kistelepüléseken levő szolgáltatói kör bővülése. Ha a népesség település-

hierarchia szerinti megoszlását is figyelembe vesszük, akkor a hálózatban alulrepre-

zentált a legkisebb népességnagyság-kategória és Budapest is, mivel esetünkben a 

fiókok hálózaton belüli aránya nem éri el lakónépességük országos népességen belüli 

arányát. Ellentétes tendencia figyelhető meg például az 1000–1999 fős népesség-

nagyság-kategóriájú településeken, ahol a lakónépességhez képest magasabb a fiók-

sűrűség.  
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2. ábra 
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Forrás: KSH T-Star adatok alapján saját szerkesztés. 

Amennyiben kettéválasztjuk a hitelintézeteket kereskedelmi bankokra és szövet-

kezeti elven működő hitelintézetekre, akkor további információkat nyerhetünk, 

melyeket az 3. ábra tartalmaz. Az 1990-es években megkezdődött egy hosszú folya-

mat, melynek nyomán az országban található hitelintézeti fiókok és kirendeltségek 

száma jelentősen emelkedett, de mindez leginkább a nagyobb népességszám-

kategóriájú településeket (régióközpontok, megyeszékhelyek, középvárosok) érintet-

te. Ezzel szemben a takarékszövetkezetek központi szervezetei általában a kisváro-

sokban, a nagyközségekben működtek, és kirendeltségeik révén eljutottak a kisebb 

településekre is (Rajnai 1999).  

A takarékszövetkezeti hálózat folyamatosan fejlődött az elmúlt 25 évben, alkal-

mazkodva a mindenkori szabályozáshoz és gazdasági környezethez. A vidéki gazda-

ságok és az önkormányzatok életében sok esetben az egyetlen pénzügyi szolgáltatót 

jelentik. A kizárólagos pénzügyi szolgáltatói szerepkör igazolódni látszik, hiszen  

– korábbi tapasztalatok (Gál 2009, Kovács 2011) mellett – a kereskedelmi bankok és 

a takarékszövetkezetek 2014. évi hálózatán végzett elemzés azt mutatta ki, hogy 
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Magyarország lakosságának több mint ötöde olyan településen él, ahol az egyetlen 

pénzügyi szolgáltató valamely helyi takarékszövetkezet. 

3. ábra 
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Forrás: A kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek adatai alapján saját szerkesztés. 

A kereskedelmi és a szövetkezeti hitelintézeti működés nagyvárosi, vidéki eltéré-

seit a sűrűség mérésére alkalmas indikátor segítségével is elemezhetjük. A 4. ábra 

szemlélteti a kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek járási szintű fióksűrű-

ségi rátáját. Míg az egynél kisebb ráták a kereskedelmi bankok, addig az egynél na-

gyobb ráták a takarékszövetkezetek többségét mutatják. A globális tulajdonosi hátte-

rű kereskedelmi hitelintézetek a megyeszékhelyek járásai mellett szinte kizárólagosan 

a 10 ezer főnél népesebb települések által képviselt járásokban vannak többségben. 

Az ennél kisebb lélekszámú városokat magukban foglaló járások esetén csak három 

határ mentén elhelyezkedő járásra (szentgotthárdi, csurgói, cigándi) jellemző a ke-

reskedelmi bankokkal való jobb ellátottság. Az 50 ezer fő alatti városok körüli járá-

sok közül néhányban a takarékszövetkezetek vannak többségben, ami a kisebb lélek-

számú járásokat kizárólagosan jellemzi, az említett kivételekkel.  
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4. ábra 

 

Forrás: A kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek adatai alapján saját szerkesztés. 

Ország 
Fióksűrűség, 

fő/fiók 

Ausztria 850 

Svájc 1 200 

Németország 1 600 

Lengyelország 1 850 

Magyarország 3 220 

Forrás: Kovács (2015).   

A kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek teljes hálózatának elemezésé-

ből megállapítható, hogy a fióksűrűség országos rátája 3 220 fő/fiók, mely néhány 

európai országgal összehasonlítva jelentős lemaradást mutat (lásd a táblázatot). A 
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magas országos ráták a neoklasszikus elmélet (jelentős pénzügyi központ) érvénye-

sülését mutatják, hiszen minél centralizáltabb egy nemzeti bankrendszer, annál na-

gyobb a hálózat sűrűségével is mérhető funkcionális távolság.  

Nemzetközi példák szerint a sűrűségi ráta csak egyfajta kiindulópontnak tekint-

hető, fontos annak összevetése további gazdasági-társadalmi mutatókkal is. A kuta-

tás keretében a járási fióksűrűségi adatokat olyan kontrollváltozók segítségével ele-

meztük, mint a népsűrűség, a munkanélküliség, az egy főre jutó személyi jövedelem-

adó (ezer forintban), valamint a területen működő vállalkozások száma. Az általunk 

összegyűjtött fiókhálózati adatok, illetve a KSH járási adatai alapján elvégzett reg-

ressziós elemzésből megállapíthatjuk, hogy a vizsgált mutatók közötti kapcsolatok 

különbözőek. Takarékszövetkezetek esetében az R2 értéke 0,5, a fióksűrűség eseté-

ben pedig 0,17. A mutatók között páronként vizsgált korreláció szintén változatos 

eredményeket hozott: a takarékszövetkezeti kirendeltségek sűrűsége esetén a kap-

csolat minden esetben azonos irányú, és legkevésbé az egy főre jutó személyi jöve-

delemadó növekedésére van hatással. A kereskedelmi bankok elérési adataival a 

munkanélküliségi és a népsűrűségi adatok negatívan korrelálnak, ami azt támasztja 

alá, hogy az alacsony népsűrűségű és magas munkanélküliségi rátákkal jellemezhető 

falvakban nincsenek bankfiókok.  

A járások besorolásával (kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal 

fejlesztendő) összevetve a sűrűségi mutatókat laza korreláció jellemzi a takarékszö-

vetkezeteket, vagyis minél rosszabb helyzetű egy járás, annál kevesebb ügyfelet kell 

ellátnia egy kirendeltségnek (korrelációs együttható: 0,25). Ezzel ellentétes irányú a 

kapcsolat a bankfiókok számával való korreláció vizsgálatánál (korrelációs együttha-

tó: –0,38). 

Összegzés, további kutatási irányok  

Az eredmények alapján megállapítható, hogy bár az elmúlt időszakban változtak a 

piaci körülmények (gazdasági válság és annak hatásai, a hazai tulajdon kormányzati 

erőfeszítésekkel való emelése, szövetkezeti integráció), valamint a hitelintézeti piac 

szereplőinek érdekei is, mégis jelentős különbségek mutathatók ki a globális bank-

csoportok tulajdonában levő kereskedelmi bankok és a kooperatív elveken működő 

takarékszövetkezetek között. Előbbiek jellemzően centralizált elvek alapján, köz-

pontosított döntéshozatallal működnek, míg a szövetkezeti hitelintézetek inkább a 

helyi jelenlét – helyi döntés filozófiája mentén. A működési területek élesen elkülö-

nülnek a településhierarchia egyes szintjei között, ami egyrészt alapításuk gyökereivel 

(miszerint a vidék finanszírozásának javítása a cél) magyarázható, másrészt pedig 

gazdasági korlátaikkal. A viszonylag kisméretű hitelszövetkezetek nagyvárosi, nagy-

vállalati lehetőségeit szűkíti az alacsonyabb mérlegfőösszeg, valamint számos költ-

ségvetési plafon is. Emiatt a nemzetközi gyakorlatban alulról építkező integrációk 

alakultak ki, amelyben a résztvevők bár önállóak, mégis kölcsönösen segítik egymást. 
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A magyar modell ettől eltérő, ugyanis 2013 után kormányzati döntéssel (2013. évi 

CXXXV. törvény) alakult ki a szövetkezeti hitelintézetek integrációja, azonban an-

nak eredményei korlátozottan mérhető, adathozzáférési problémák miatt.  

Fiókhálózat-sűrűségi vizsgálataink laza kapcsolatot mutattak az egyes társadalmi-

gazdasági folyamatok és a hitelintézeti jelenlét között, a továbbiakban ez irányban 

tervezzük kiterjeszteni kutatásainkat: például egy területi és társadalmi tőke, valamint 

egy gazdasági komponenssel, annak érdekében, hogy komplexebben jellemezhessük 

a fiókhálózat területi tagoltságát, továbbá a sűrűségi mutatók után a funkcionális 

távolság modelljének (Alessandrini et al. 2009) egy adaptációját is alkalmazhassuk a 

magyar hitelintézeti működésre. Ennek egyelőre a legnagyobb akadálya a társadalmi 

tőkének az alacsonyabb területi egységek (település, járás) szintjén történő meghatá-

rozása.  
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