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ELŐSZÓ 

 

Tisztelt kollégáink, kedves olvasók! 

A könyv, amelyet most a kezükben tartanak, nem csupán szakmai kézikönyv, hanem a professzionális 

ismereteink folytonos bővítése érdekében kezdeményezett, belső párbeszéd eszköze is. A pályatársaknak 

írták olyan tapasztalt, nagy tudású szakemberek, akik természetesen maguk is elkötelezettek az ügyfelek 

minél magasabb szintű kiszolgálása, a fejlődéssel való folyamatos lépéstartás, a biztonságos és 

eredményes banki működés és a szektor gazdaságfejlesztő szerepe iránt. 

Ez a könyv a szerzők szakmai alázatáról tanúskodik. Tudják, hogy a fejlődés egyetlen pillanatra sem áll 

le, hogy a körülmények, elvárások és eszközök változása a mindennapjaink szerves része, és egyetlen 

szakkönyv sem tarthat igényt semmiféle véglegességre. Tudják viszont azt is, hogy a megszerzett, 

aktuális ismeretek és tapasztalat összegyűjtése, keretbe foglalása nélkül nehezebb átlátni bármely 

változás távlatos jelentőségét, netán valamely hiány betöltésének fontosságát is. E szempontokra 

tekintettel, bátran beszélhetünk hiánypótló műről, egy önmagunkkal szemben fennálló adósságunk 

nagyon is aktuális törlesztéséről. 

A munkamódszer a szerzők pályatársaink iránti tiszteletét, szakmai alázatát tükrözi. Ennek jelét láthatjuk 

abban is, hogy egyaránt igyekeztek elkerülni a túlzott nagyvonalúság és a túlrészletezés csapdáit, és a 

banküzemtan legfontosabb területeit abban a mélységben dolgozták fel, amely az előzetes 

visszaigazolások szerint a gyakorló bankárok számára igazán hasznos és gondolatébresztő lehet. 

Természetesen nem mondhattak le arról az igényről sem, hogy a szakmát most kezdők és az iránta 

érdeklődők számára is áttekinthető képet nyújtsanak. Nyilvánvaló tény, hogy egy ilyen tudásgyűjtemény 

fontos hozzájárulást nyújthat a szakma vonzerejének erősítéséhez.  

Az is nyilvánvaló, hogy minden szakmai tudás, aminek a megosztását megkönnyítjük, érdemben segíti a 

pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében tett, sokirányú erőfeszítéseinket is. E munkával pedig bátran 

kiállhatunk a külvilág elé.  

Bár e könyvet elsődleges céljainknak megfelelően a pályatársainkhoz juttatjuk el, azért most is igaz a 

régi latin mondás: „habent sua fata libelli”, azaz a könyveknek saját sorsuk, saját pályájuk van. 

Tudásgyűjteményünket abban a reményben bocsátjuk útjára, hogy nemcsak szakmán belüli, hanem 

általános fogadtatását is meghatározza majd az a nélkülözhetetlen szerep, amelyet a bankszektor tölt 

be a gazdaság fejlődésének elősegítésében. Az nyilvánvaló, hogy pályatársaink, a gyakorló bankárok 

véleményére, visszajelzéseire feltétlenül számítunk, hiszen e munkát elsősorban a belső párbeszéd fontos 

eszközeként jellemeztük; de ugyanilyen nyitottan várunk minden, a szakma és a tudomány bármely 

területéről érkező, megalapozott kritikát és javaslatot. Ennek megfelelően az is a tervünk, hogy akár évről 

évre javított kiadással jelentkezzünk, ha ezt a szakmai igény indokolja. 

Amilyen magától értetődőnek, sőt elkerülhetetlenül szükségesnek tűnik most, a „készterméket” kézben 

tartva, hogy szektorunk rendelkezzen egy aktuális tudásgyűjteménnyel, a banki üzemtan gyakorlatának 

kézikönyvével, annyira gondos tervezés, megfontolások sora előzte meg a létrehozatalát. Nem 

véletlenül.  

Fentebb utaltam már szektorunk nélkülözhetetlen gazdasági szerepére. Közhelynek hangzik, miközben 

meghatározó tény, hogy napjainkban a jól működő bankszektor a motorja egy jól működő gazdaságnak, 

ami pedig jó alap ahhoz, hogy a társadalom működésében is elkerülhetők legyenek a hátráltató zavarok. 

Mindez egyaránt igaz nemzeti és nemzetközi szinten. A 2008-as válság viszont sokak gondolkodásában 

nem ezt a pozitív megközelítést, hanem ennek éppen az ellenkezőjét hívta elő. Tény, hogy nemcsak 
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pénzügyi és gazdasági, hanem bizalmi válsággal is szembe kellett néznünk. S ha ma már magunk mögött 

hagyva, visszatekintünk ezekre, azért nem árt, ha ezt is a szembenézés igényével és bátorságával tesszük.  

Előzetes megfontolásaink a lehetséges fogadtatásnak éppen a fentiekből következő, elképzelhető 

változatait elemezték végig. Egy előszónak nyilván nem feladata ezek hiánytalan bemutatása – két 

gondolatot viszont feltétlenül ki kell emelnem.  

Nem elképzelhetetlen, hogy lesznek, akik e gyakorlati kézikönyv egy-egy mondatát akár összefüggéseiből 

kiragadva, vagy elméleti állításként értelmezve nehezményezik majd, akár támadják is. (Természetesen 

itt nem a javító szándékú kritikákról és javaslatokról beszélek, hiszen azokat ösztökéljük és nyitottan 

várjuk.)  

Nem elképzelhetetlen, hogy lesznek, akik e tudásgyűjtemény megjelentetésének a puszta tényét is úgy 

fogadják majd, mintha szektorunk, egyéb szabályozások alól magát kivonni szándékozva, üzemeltetési 

eljárásokat kívánna ültetni a jogszabályok helyére. (Természetesen ennek éppen az ellenkezője igaz, 

hiszen e kézikönyv a törvényi és egyéb jogszabályoknak való teljes körű megfelelés bázisán tárgyal 

minden szakmai eljárást.) 

Megfontolásaink alapján végül egyértelmű következtetésre jutottunk: tiszta lelkiismerettel vállaljuk a 

téves értelmezésekkel való szembenézést is. Bankszövetségünk, amely a törvényhozók és a törvények 

alkalmazását ellenőrző hatóságok prioritását elismerve és tiszteletben tartva, mindig is felkészült 

szakmai partnerként állt rendelkezésre, akár elvi kérdésekről, akár aktuális, gyakorlati változtatásokról 

volt szó, teljesen nyilvánvalóan most, e kézikönyvvel sem terjeszkedik túl a saját feladatkörén. Szakmánk 

iránti elkötelezettségünk és professzionalizmusunk bemutatása és fejlesztése viszont e feladatkör 

kiemelt jelentőséggel bíró része, jogos önbecsülésünk és kölcsönös megbecsülésen alapuló társadalmi 

kapcsolataink egyik tartóoszlopa.  

A fenti szempontok alapján kérte fel a Magyar Bankszövetség Elnöksége Kovács Levente főtitkárt, hogy 

szerkesztőtársával, Marsi Erikával együtt készítse el a gyakorló bankárok kézikönyvét. Ehhez a 

szerkesztők szerzőtársaknak banki, bankszövetségi és pénzügyi oktatási munkatársakat, szakmai 

tanácsadónak rangos egyetemi oktatókat és bankszövetségi munkacsoporti szakembereket, szakmai 

lektornak pedig tudományos pénzügyi kutatókat kértek fel. Mindezek alapján egy átfogó, a gyakorlatra 

összpontosító, minden reményünk szerint hasznos és gondolatébresztő kézikönyv jött létre. Elnökségünk 

minden résztvevő alkotótárs munkáját elismeri és köszöni. Munkájuk eredményét, a Banküzemtan 

kézikönyvet pedig bátran ajánlom olvasásra, tanulmányozásra, gyakori fellapozásra és természetesen 

továbbgondolásra. 

Őszintén remélem, hogy e könyv sorsa elsősorban az lesz, nem lesz kevesebb, mint hogy hozzájárul 

kollégáink még eredményesebb és még inkább ügyfélközpontú munkájához, a tudásmegosztás egyik 

eszközeként a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez, s mindezeken keresztül a szakmánk iránt megújuló 

bizalom növeléséhez is. 

Jó olvasást kívánok! 

 

Budapest, 2018. november havában    

 

Patai Mihály, 

a Magyar Bankszövetség elnöke



t

Jó egy évtizede nem jelent meg átfogó áttekintés a bankok működéséről.  Ez a veszélyes üzem a globális 
pénzügyi válság, a nemzetközi banki szabályozás és a hazai tapasztalatok alapján jelentős változásokon ment 
keresztül.  A jelen kötetben népes szerzői gárda teszi alapos elemzés tárgyává azt,  hogyan is működik a jól 
vezetett pénzintézet, melyek az előtte álló, legfontosabb kihívások, és miképp lehet ezeknek megfelelni. Korsze-
rű szemlélete és a részletekre is kiterjedő alapossága révén hézagpótló mű a pénzügyi felsőoktatás egészében. 
Emellett referenciakötetként minden komoly intézmény könyvtárában nélkülözhetetlen.

A pénzügyi tudatosság színvonalának emelése napjaink fontos kihívása. A pénzügyi ter-
mékek és szolgáltatások gyorsan bővülő és változó kínálata mind a banki ügyintézők, mind az ügyfe-
lek számára elengedhetetlenné teszi azok pontos ismeretét és megértését, annak érdekében, hogy 
egyenrangú félként kölcsönösen előnyös ügyleteket kössenek. A szakma kiváló képviselői által összeállí-
tott és a Magyar Bankszövetség által kiadott „Bankmenedzsment – Banküzemtan” című könyv részletesen  
bemutatja a bankok szervezeti felépítését, vezetését, működését, szabályozásának hatályos kereteit, így jó szív-
vel ajánlom mindazok figyelmébe, akik akár alkalmazottként, akár ügyfélként állnak kapcsolatban vagy kívánnak 
kapcsolatban állni a bankszektorral.

A bankszféráról, a pénzügyi- és bankpiacok működéséről ma már számos szakkönyv elérhető magyar 
nyelven is, de mindeddig kevés olyan mértékadó munka született, amelyik átfogóan  mutatja be a bankok 
összetett működését, a komplex pénzügyi folyamatokat. A könyv, amelyet a kezében tart, példátlan együtt-
működés eredményeként született, hiszen jelentős részben ma is aktív, a hétköznapokban egymással versengő 
bankárok alkották. Biztos vagyok benne, hogy ez a munka gyakorlatorientált megközelítése révén hatékony 
segítséget nyújt a szakemberek képzésében, illetve a téma iránt érdeklődők ismeretszerzésében is.

Csaba László, akadémikus, 
a Közép-európai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára

Pleschinger Gyula,
a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács tagja

Csányi Sándor,
az OTP Bank elnök-vezérigazgatója
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