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1. Bevezetés, a téma áttekintése 

A bankközi elszámolás minden – kétszintű bankrendszert működtető – ország pénzügyi 

infrastruktúrájának kiemelkedő jelentőségű építőeleme, a gazdaság egyik legfontosabb 

kiszolgáló rendszere. A gazdasági szereplők közötti klíring az üzleti tevékenységek, 

folyamatok lenyomata, melynek elemzésével szemléletesen bemutatható a gazdaság 

„vérkeringése”.  

Az elszámolásforgalmi rendszer termékválasztéka, gyorsasága és biztonsága jól jellemzi 

az adott ország, térség gazdasági és pénzügyi fejlettségét. Az elmúlt két évtizedben a 

bankközi elszámoló rendszerek világszerte jelentős, de eltérő ütemű fejlődésen mentek 

keresztül. Az információ-technológiai innovációk további előrelépési lehetőségeket és 

egyben kihívásokat is jelentenek ezen rendszerek működtetői számára.  

Magyarország az elmúlt közel húsz év folyamatos fejlődésének és a közelmúlt jelentős 

elszámolásforgalmi mérföldköveinek köszönhetően ezen a területen a világ élvonalába 

tartozik, jól teljesíti az Európai Unió és más szakmai szervezetek hazánkkal szemben 

támasztott elvárásait. 

Az elszámolási rendszerek és az azok segítségével lezajló fizetési forgalom mélyebb 

ismerete jó rálátást adhat a gazdasági folyamatokra, lehetővé téve a pénzforgalmi és az 

egyéb kapcsolódó infrastruktúra tervezését. A hitelintézeti ügyfelek számára kívánatos 

szolgáltatási szint elérésén és fenntartásán túl a klíringrendszer hasznos adalékokkal 

szolgálhatna akár makrogazdasági előrejelzésekhez is. 

1.1. A kutatás előzményei és a témaválasztás indoklása 

Doktori tanulmányaim megkezdése óta foglalkozom az európai integráció pénzügyi 

vonatkozásaival. Ez korábban elsősorban a közös monetáris politikához, eurózónához 

kapcsolódó kutatómunkákat jelentett, amelynek fő kimenetei konferencia előadások és 

publikációk voltak, de emellett a kutatás eredményeit az oktatásban is hasznosítottam. A 

hagyományos (5 éves) képzésben részt vettem például az Európai pénzügyi piacok és az 

EU politikák című tárgyak oktatásában, jelenleg pedig a Nemzetközi pénzügyek és a 

Nemzetközi pénzügyi menedzsment című tárgyakat oktatom BSc nappali és levelező 

tagozatos hallgatóknak. Ez utóbbi két tárgy tananyaga már az új, jelen értekezésben 

megmutatkozó kutatási területemhez is kapcsolódik. 

Figyelmem néhány éve fordult az európai fizetési rendszerek felé, melyek vizsgálatától 

– magyar kutatóként – egyenes út vezetett a hazai elszámolási rendszerek elemzéséhez. 

Ezt egészítette ki érdeklődésem a hálózatok és azok elemzésének lehetőségei iránt. A 

hálózatelméletet kezdetben gazdasági kutatásaimtól függetlenül tanulmányoztam, ennek 

megfelelően olvasmányaim is inkább más tudományágakhoz kapcsolódtak (fizika, 

matematika). Később realizáltam, hogy a hálózatelemzés a bankközi forgalom 

vizsgálatának releváns eszköze lehet, így – az egyéb matematikai statisztikai elemzések 

mellett – ez a módszertan is markánsan megjelenik disszertációmban. 
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1.2. A kutatási téma lehatárolása 

A kutatás tárgyát a magyarországi bankközi klíringrendszer (BKR) képezi, azaz 

elemzéseim során a hazai hitelintézetek egymás közötti, belföldi, forint tranzakcióinak 

különböző típusait vizsgálom meg. Ezzel meghatározásra került a pénzügyi (fizetési) 

rendszeren belül vizsgált szegmens, valamint a földrajzi értelemben vett keret, amelyet 

alapvetően Magyarország jelent (bár egyes esetekben rövid nemzetközi kitekintés 

erejéig feldolgozom más európai országok adatait is). 

 
1. ábra: A kutatás időbeli dimenziója 

Forrás: A szerző szerkesztése 

Az időbeli lehatárolásnál a magyarországi automatikus elszámolás korszakából
1
 

indulhatunk ki: a kutatás bővebb időhorizontját az automatikus elszámolás teljes évei, 

azaz az 1995. január 1. és a 2012. december 31. közötti időszak jelenti. Szűkebb 

értelemben a 2004. január 1. és 2012. december 31. közötti intervallumról beszélhetünk 

– elemzéseim a legtöbb esetben erre az időszakra koncentrálnak (1. ábra). 

1.3. A dolgozat felépítése, célkitűzései és módszertana 

A kutatásom elsődleges célja, hogy a fizetési rendszer átfogó vizsgálatán keresztül 

választ találjak a hazai pénzügyi infrastruktúra, azon belül elsősorban a bankközi 

elszámolási rendszer fejlődését érintő jelentősebb kérdésekre. Ennek elérése érdekében 

a magyarországi klíringforgalom sajátosságainak megismerésére, a települések közötti 

kapcsolatok és az általuk meghatározott hálózat globális és lokális jellemzőinek 

feltárására, a pénzmozgások főbb irányainak azonosítására törekszem. 

A korábbi kutatásaim és tanulmányaim során megfogalmazódott kérdésekből kiindulva 

az értekezés készítése előtt és közben az alábbi főbb kutatási problémákat 

azonosítottam: 

1) Melyek a GIRO forgalom alakulását leginkább befolyásoló tényezők? Milyen 

okokra vezethetők vissza a esetlegesen tapasztalható visszaesések, stagnáló 

                                                      
1
 Lásd: 3. fejezet 
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időszakok? A gazdaság állapotára, teljesítőképességére vonatkozóan milyen 

következtetések vonhatóak le ezen tendenciákból? 

2) Hogyan befolyásolják a bankközi klíring tranzakciók éves szezonalitását és 

hónapon belüli karakterisztikáját az egyszeri események (pl. bérfizetés, 

nyugdíjkifizetés, adófizetések, stb.) által okozott „csúcsnapok”? 

3) Mi jellemző az egyszerű átutalás tranzakciók heti eloszlására? Megfigyelhető-e 

a hét utolsó napjának, mint az átutalási megbízás benyújtási időpontjának 

diszpreferenciája a nappali és az éjszakai rendszerekben? 

4) Milyen (technikai, humán) tényezők befolyásolják a bankközi klíring 

tranzakciók napon belüli megoszlását? Mik az InterGIRO2 projekt 

megvalósulásának főbb gazdasági hatásai? Hogyan befolyásolja a napon belüli 

elszámolás bevezetése a megoszlást? 

5) Milyen típusú hálózatot határoznak meg az egyes települések közötti bankközi 

kapcsolatok? Melyek a hálózat főbb jellemzői? 

6) Hogyan számszerűsíthetjük az egyes hálózati csomópontok szerepét? Milyen 

szereppel bír a főváros az elszámolásforgalmi hálózatban? 

7) Milyen viszonyban vannak az klíring rendszer hálózati jellemzői az 

elszámolások földrajzi vonatkozásaival? 

A célok elérése, a kutatási problémák megoldása és az értekezés szakmai igényességű 

elkészítése érdekében a dolgozatot az alábbi három alappillérre építettem fel. 

 A mai magyar elszámolási rendszer kialakulása, előzményei 

- Történeti áttekintés: Az elszámolásforgalmi szolgáltatás magyarországi 

kialakulásának és fejlődésének felvázolásán keresztül mutatom be a hazai 

fizetési rendszert. (3. fejezet) 

- A magyar automatikus klíring rendszer fejlődésének legnagyobb 

mérföldköve a közelmúltban bevezetett napon belüli elszámolás. Az erre 

irányuló InterGIRO2 projekt részletes bemutatása segíti a bankközi klíring 

jelenlegi működésének megértését. (4. fejezet) 

 A pénzforgalom időbeli megoszlásának vizsgálata: Az elemzés során 

bemutatásra kerülnek a különböző tranzakciótípusok és azok jellemzői, a 

hitelintézeti ügyfelek megbízás-indítási szokásai és az állam szerepe a BKR-

tételek időbeli koncentrációjában. (5. fejezet) 

 Az elszámolásforgalom hálózati elemzése: A magyarországi települések 

(bankfiókjai) között lebonyolódó klíring tranzakciók hálózatelméleti 

módszerekkel történő elemzésével az eddigiektől eltérő aspektusból mutatom be 

a klíringrendszert. Ez lehetőséget nyújt a rendszer topológiájának és az egyes 

települések pénzforgalmi szerepének mélyebb megismerésére. (6. fejezet) 
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Az elemzések elvégzéséhez szükséges adatbázisokat az Európai Központi Bank, az 

Európai Fizetési Tanács, az Európai Bankszövetség, a Központi Statisztikai Hivatal és a 

Magyar SEPA Egyesület információiból. illetve a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt., 

valamint a Magyar Nemzeti Bank adatszolgáltatása alapján állítottam össze. A 

felhasznált adatbázisok részletes bemutatását az azokból készített elemzések előtt 

végzem el a további fejezetekben. 

A korábban ismertetett kutatási problémák megoldása, a kérdésekre feltett kielégítő 

válaszok megtalálása és releváns következtetések levonása érdekében matematikai 

statisztikai és hálózatelméleti elemzési módszereket alkalmazok. A kapcsolódó 

fogalmakat és a vizsgálat során használt eljárásokat az egyes fejezetekben az 

elemzésekkel párhuzamosan mutatom be. 

A PhD kutatásra cirkuláris folyamatként tekintek, amelynek során felmerülnek további, 

a kutatás folyamatába beépíthető problémák. A hipotézisek felállításához a tudományos 

megalapozás mellett a bankszektor gyakorlati tapasztalataira támaszkodtam. A kutatás 

folyamatát a 2. ábra szemlélteti. 
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2. ábra: A kutatás folyamata 

Forrás: A szerző saját szerkesztése 

 

1.4. A kutatás hipotézisei 

A tématerület lehatárolása, a kutatás céljainak kijelölése és a kutatási problémák 

azonosítását követően feldolgoztam a téma elméleti-történeti hátterét (2. fejezet). A 

kapcsolódó szakirodalom szintetizálásának nyomán megfogalmazódtak kutatásom 

hipotézisei, melyeket az alábbi táblázatban mutatok be, feltüntetve a hipotézisek 

teszteléséhez használt módszereket is. (1. táblázat) 
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1. táblázat: A kutatás hipotézisei 

Hipotézisek 
A teszteléshez használt 

módszerek, eljárások 

 

H1 

 

A bankközi klíring rendszer tranzakcióinak 

egyenetlen időbeli megoszlása jelentős 

részben a jellegükből fakadóan időponthoz 

köthető, nagyrészt kincstári tételek adott 

napokon történő teljesülésére vezethető 

vissza. 

 

 

Szezonális eltérések vizsgálata 

fajlagos mutatók alapján. 

Elszámolási forgalmat bemutató 

„naptár-térkép” adat-vizualizációk 

készítése. 

 

 

H2 

 

A pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei nem 

napon belüli elszámolást alkalmazó 

rendszerben a bankszünnapokat megelőző 

banki napra eső tranzakció-indítást nem 

preferálják. Ez a jelenség a tárgynapi 

elszámolású rendszerben nem vagy csak 

kisebb mértékben jelentkezik. 

 

 

Varianciaanalízis 

(kétmintás t-próba 

és feltételeinek tesztelése).  

 

H3 

 

A magyarországi bankközi tranzakciók 

települések közötti hálózata olyan összetett, 

dinamikus rendszer, amely teljes, 

skálafüggetlen jellemzőkkel bíró gráfot alkot. 

 

 

Fokszámeloszlás elemzése, 

(hatványfüggvény) illeszkedés-

vizsgálat. 

 

 

H4 

 

A magyar bankközi elszámolásforgalomban 

Budapest dominanciája érvényesül. A főváros 

a pénzforgalmi hálózat kiemelkedő, az egész 

rendszer működését meghatározó eleme, 

amelynek a gráfból való célzott eltávolítása a 

háló teljességének megszűnésével, több 

komponensre való szétesésével jár. 

 

 

Általános hálózati mutatók 

kiszámítása, motívumstatisztika, 

klikk-azonosítás. 

 

H5 

 

A bankközi elszámolási gráf egyes 

csúcsainak jellemzőit is megismerve új, 

releváns információkat kaphatunk az adott 

település országos pénzforgalomban, illetve 

szűkebb hálózati és földrajzi környezetében 

betöltött szerepére vonatkozóan. A 

hálózatelmélet eszköztárából kiválasztható 

olyan indikátor, amely jól jellemzi a 

települések klíring gráfban elfoglalt pozícióit. 

 

 

Centralitás mutatók számszerűsítése, 

rangsor felállítása (hálózati csúcsok). 

 

H6 

 

A pénzforgalom működése nem illeszkedik a 

területi közigazgatási megye, illetve régió 

beosztáshoz. 

 

 

Modularitás vizsgálata, 

Clauset-Newman-Moore klaszterező 

algoritmus alapján történő 

csoportképzés. 

 

Forrás: A szerző saját szerkesztése  
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2. A kutatás elméleti megalapozása 

Az elméleti háttér tekintetében a kutatás során kettősséggel szembesültem. Az 

elszámolásforgalom témaköre mellőzöttnek tekinthető a közgazdasági szakirodalomban. 

Meglehetősen kevés külföldi szakkönyv található ezen a területen, az ezzel foglalkozó 

(elsősorban angolszász területről származó) egyéb publikációk pedig többnyire elég 

speciális témákat dolgoznak fel. A bankközi elszámolások hazai irodalmát is csupán a 

Magyar Nemzeti Bank néhány tanulmánya és egy, az európai elszámolásforgalmi 

rendszereket bemutató könyv (Kovács, 2010) jelenti. Ezeket az irodalmaknak a 

vonatkozó részeit ezért a későbbi fejezetekben, az elemzéseimmel párhuzamosan 

ismertetem. Ezzel szemben a hálózatelmélet napjainkban folyamatosan fejlődő 

tudományának széles és egyre bővülő külföldi szakirodalmával találkoztam és azt 

tapasztaltam, hogy egyre több hazai szerző is publikál ilyen témában különböző 

tudományterületeken. Ennek megfelelően ennek a tématerületnek külön részt szánok 

ebben a fejezetben (2.1.). Mindezek mellett fontosnak tartom megvizsgálni a gazdaság 

készpénz-igényének elméleti hátterét, hiszen a gazdaságban forgó készpénz mennyisége 

összefüggésben áll az – általam vizsgált – elektronikus banki tranzakciók volumenével 

(2.2.) 

2.1. Hálózatelmélet 

A múlt században csupán a matematika egy speciális területe, a gráfelmélet jelentette a 

hálózatok tudományát. Az a felismerés, hogy a komplex rendszerek működése nem 

érthető meg mindössze az egyes részek tulajdonságainak vizsgálatával, megváltoztatta 

ezt a képet. A hálózati megközelítés szerint célszerű a komplex rendszerek „vázával”, 

topológiájával megismerkedni az alegységekre vonatkozó ismereteink mélyítése helyett, 

illetve mellett. Ez az új nézőpont a közelmúltban kutatások százait motiválta szerte a 

világon és számos fontos eredményhez vezetett különböző tudományterületeken. Az 

elmúlt másfél évtizedben a matematikai módszerek és alkalmazott informatikai 

eszközök rohamos fejlődése is segítette a hálózatelmélet jóval szélesebb körű 

alkalmazását. 

A XX. század tudományos kutatásai mögötti fő hajtóerő az esetek nagy részében az 

egyszerűsítés volt. Az iskolában tanultaknak megfelelően általában a természet 

összetevőinek megfejtésére törekszünk, feltételezzük, hogy a részek minél alaposabb 

ismerete könnyűvé teszi az egész megértését. Barabási szerint egyre közelebb áll a 

tudomány ahhoz, hogy szinte mindent tudjunk, amit a részekről tudni lehet, a jelenségek 

egészének megfejtéséhez azonban nem sokkal jutottunk közelebb. (Barabási, 2002) 

Az új évezred úgy néz ki teret ad az új megközelítésnek: azt tapasztalhatjuk, hogy a 

különböző tudományágak kutatói sorra felfedezik, hogy szükség van az önszerveződés 

törvényeinek, a komplexitás szerkezetének megismerésére. Ehhez pedig a hálózatok 

vizsgálatán keresztül vezet az út. 
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2.1.1. A hálózatkutatás története és a közelmúlt eredményei 

A gráfelmélet alapjait Euler fektette le a 1736-ban a königsbergi hidak problémájának 

elegáns, egzakt matematikai megoldásával. (Euler, 1913) Ezt követően a témával 

foglalkozó matematikusok szinte kizárólag a szabályos gráfok vizsgálatára 

koncentráltak, a valós hálózatokra pedig eleinte véletlen gráfokként tekintettek. (Biggs, 

et al., 1976) Úgy vélték, hogy a létező hálózatok csúcsai közötti kapcsolatok mindenféle 

rendszert nélkülözve, véletlenszerűen alakulnak ki. A véletlen gráfok elméletének 

kialakulásában kiemelkedő jelentőségűek voltak a 20. század közepén Erdős Pál és 

Rényi Alfréd magyar matematikusok eredményei. (Karonski & Rucinski, 1997) 

Munkáik nyomán a terület fejlődésnek indult és kiterjedt irodalma alakult ki. (Bollobás, 

2001) 

Később több kutató rámutatott azonban, hogy az Erdős és Rényi által megalkotott 

véletlen hálózatelmélet önmagában nem alkalmazható a valóságban előforduló 

rendszerekre.
2
 Az első ezt kinyilvánító vizsgálatok szociológiai kutatások voltak, 

amelyek felhívták a figyelmet a társadalmi hálózatok ún. „kis világ” tulajdonságára. Az 

elnevezés a gyakran használt „kicsi a világ” frázisból ered, ami arra utal, hogy sokszor 

távoli idegenekkel is közös ismerősökre akadunk. A hálózatok nyelvén megfogalmazva: 

két tetszőleges csúcsnak jó eséllyel van „közös szomszédja”, vagy olyan nem túl hosszú 

útvonal amin keresztül más csúcsokon át összeköthetőek. A társadalom vonatkozásában 

Milgram kutatásai azt mutatták meg, hogy – a korábban becsült 100 helyett – átlagosan 

5,5 közvetítő személyre van szükség tetszőleges másik eléréséhez. (Milgram, 1967) Ez 

a tudományos eredmény került be a köztudatba úgy, mint a „hatlépésnyi távolság” (six 

degrees of separation)
3
. Granovetter vizsgálatai arra is rávilágítottak, hogy a társadalom 

kisebb, erősen integrált lokális csoportokból áll, amelyeket gyenge, de annál fontosabb 

áthidaló kapcsolatok kötnek össze, biztosítva a rövid átlagos távolság és ez által a kis 

világ tulajdonság egyik fontos feltételének fennállását. (Granovetter, 1973) A kis 

világok intuitív elképzeléséből később Watts és Strogatz formáltak nagyfokú 

csoportképződésre hajlamos hálózatokat reprezentáló matematikai modellt. (Watts & 

Strogatz, 1998) 

Barabási és Csermely is rámutatnak arra az érdekességre, hogy Karinthy már 

évtizedekkel korábban a Láncszemek című novellájában megfogalmazta, hogy a Föld 

(akkori) másfél milliárd lakója közül bármely tetszőleges személy elérhető ”legföljebb 

öt más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse”, ezzel 

különösen jól közelítve a kutatók későbbi eredményeit. (Karinthy, 1929)  

Fontos megjegyezni azonban, hogy a mai társadalomra – elsősorban az kommunikációs, 

távközlési lehetőségek rendkívüli mértékű bővülésének hatására – már vélhetően nem 

                                                      
2
 Hozzáteszem, hogy Erdős és Rényi cikkeiből az derül ki, hogy nem is volt céljuk a valóság modellezése, 

a véletlen hálózatokkal inkább „matematikai szépségük” miatt foglalkoztak. 
3
 A six degrees of separation kifejezés a közbenső csúcsokra utal. A magyar „hatlépésnyi távolság” 

fordítás meglehetősen megtévesztő, mert a lépésről inkább a közvetítők közötti utakra asszociálhatunk – 

emiatt a szakirodalomban gyakran helytelenül a geodetikus távolság (lásd: 6.4.3.) helyett alkalmazzák. A 

továbbiakban a lépés kifejezést minden esetben a két csúcs közötti más csúcsok (nem pedig élek) számára 

használom. (Karinthy 5 közvetítője 5 lépést, Milgram 6 személye (5,5) pedig 6 lépést jelent.) Ezzel 

ellentétben a távolság a gráfelméletben mindig az utak hosszát, azaz az élek számát jelenti, így én is 

ennek megfelelően alkalmazom. (lásd: 6.4.3.) 
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igaz a hatlépésnyi távolság, illetve elképzelhető, hogy az sosem volt igazán pontos – az 

értéket napjainkban kb. 3 és 4 közöttire becsülhetjük. „Nem áll rendelkezésünkre egy 

társadalmi kereső, így soha nem tudhatjuk meg a számot teljes bizonyossággal.” – 

Barabási (2002) ezen állítására nagy hatású könyvének megjelenése után röviddel 

rácáfolt az élet: a nagy internetes közösségi hálózatok működtetői ma már vélhetően 

nagy pontossággal képesek a társadalom szerkezetének ilyen típusú monitorozására. A 

világ legnagyobb közösségi weboldala, a Facebook 2011 novemberében közétett adatai 

szerint 721 millió felhasználó közötti 69 milliárd „baráti” kapcsolat alapján 4,74 az 

egyes személyek (két tetszőleges Facebook felhasználó) egymástól való átlagos 

távolsága, ami átlagosan körülbelül 4 lépésnek (3,74) felel meg
4
. (Backstrom, et al., 

2011) Ez a vélhetően napjaink társadalmára érvényes 4 lépéses érték is meglehetősen 

közel áll a Karinthy-féle 5 közvetítő személyhez, azaz 5 lépéshez. 

2.1.2. Skálafüggetlen hálózatok 

Barabási rávilágít, hogy a legtöbb természetben előforduló mennyiség haranggörbe 

segítségével jellemezhető, ami azt jelenti, hogy az átlaghoz közel eső értékek gyakoriak, 

az attól jelentősen eltérőek pedig meglehetősen ritkák. Ilyen csúcsos eloszlást követ 

például a felnőtt emberek magassága, vagy intelligencia hányadosa, de a gázokban lévő 

molekulák sebessége és sok más jelenség is. Ehhez hasonló eloszlás jellemző az Erdős 

és Rényi által megalkotott véletlen hálózatban az egyes csúcsokhoz tartozó kapcsolatok 

számára is. (Barabási, 2002) 

A túlnyomó többséget képviselő csúcsos eloszlás mellett azonban esetenként 

létrejönnek olyan mennyiségek, amelyek ettől merőben eltérő viselkedésűek: a 

haranggörbe helyett hatványfüggvényt követő hisztogrammal írhatóak le. Ez a 

folytonosan csökkenő görbe kisszámú nagy esemény mellett nagy mennyiségű kicsi 

létezésére utal. Ilyen hatványtörvényen alapul például Pareto egyik legismertebb 

felfedezése, a jövedelmek egyenetlen eloszlásának kimutatása is. (Pareto, 1935).  

A véletlen hálózatokban tapasztalható csúcsos eloszlás esetén a pontokhoz tartozó 

kapcsolatoknak van egy – az eloszlási grafikon csúcsa által meghatározott – tipikus 

nagysága, jellemző skálája.  

Barabási és kutatócsoportja az internet topológiájának vizsgálatakor (Barabási, et al., 

2000) kimutatták, hogy a kapcsolatok számának eloszlása szintén hatványfüggvényt 

követ. Az eloszlás csúcsának hiánya a world wide web esetében arra utalt, hogy az nem 

lehet véletlen hálózat
5
, illetve hogy a valódi hálózatokban nem határozható meg tipikus 

pont, jellemző skála. (24. ábra) Ezen kutatás eredményeinek alapján nevezi a 

szakirodalom a hatványtörvény szerinti eloszlású (belső skála nélküli) hálózatokat 

skálafüggetlen hálózatoknak (scalefree networks). (Barabási, 2006) 

                                                      
4
 A lépések számát (degrees of separation) mindig az átlagos távolságból 1-et kivonva kapjuk. Az átlagos 

távolság definiálásával és a kis világ tulajdonság fennállásának pontos feltételrendszerével a 6.4.2. 

pontban foglalkozom. 
5
 Más tekintetben (nem hálózati nézőpontból tekintve) a véletlenszerűség jelen van az internet esetében: a 

keresési és kommunikációs szokásaink által meghatározott összforgalom véletlenszerű Poisson-

folyamatot alkot, ami fontos szempont az IT eszközök tervezésénél. (Barabási, 2010) 
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3. ábra: Véletlen és skálafüggetlen hálózatok 

Forrás: Barabási (2006) 

Átlagos csúcs ugyan a skálafüggetlen hálózatokban is meghatározható, azonban a 

hálózati struktúrát a kis számú sok kapcsolattal rendelkező extremális elem alapvetően 

meghatározza. 

A gráf struktúrája nagy jelentőséggel bír a hálózat viselkedése, illetve stabilitása, 

sérülékenysége szempontjából. Az exponenciális hálózatok rosszabbul tűrik a csúcsok
6
 

esetleges „meghibásodását”, a skálafüggetlen hálózatok azonban meglehetősen 

ellenállóak, azokból nagy számú csúcs véletlenszerűen eltávolítható a hálózat 

széttöredezése nélkül. Fontos csomópontok megszűnése esetén ugyanakkor a 

skálafüggetlen gráf is széteshet különálló részekre, ami a hálózat hatékonyságának 

csökkenését vonja maga után. A skálafüggetlen hálózatokat tehát – a véletlen 

hálózatoktól eltérően jó hibatűrő képesség jellemzi, ugyanakkor a célzott támadásokkal 

szemben védtelenebbek. (Newman, et al., 2006) 

2.1.3. Hálózatok a közgazdaságtanban 

A társadalomtudományokban nagy hagyománya van a hálózatelemzésnek, ez a 

megállapítás azonban elsősorban a – sok szempontból a mai hálózatelmélet előfutárának 

tekinthető – szociális hálók elméletére vonatkozik. Ugyanakkor magától értetődően 

számos gazdasági vonatkozása van szinte minden, a modern társadalomhoz köthető 

rendszernek, pl.: közlekedési-, közmű- és kommunikációs hálózatok, internet (web 2.0), 

stb. Ma már szinte közhelynek számít az is, hogy a piaci versenyben nem vállalatok, 

hanem egymással együttműködő ellátási láncok, hálózatok feszülnek egymásnak. 

A konkrét gazdasági (azon belül üzleti) hálózatok koncepciója a szervezetközi 

marketingkutatásokból kiindulva alakult ki az 1970-es évektől kezdődően. Ez új irányt 

jelentett a korábbi, a (csere)tranzakciókat egymástól független egyedi eseményekként 

értelmező klasszikusnak számító közgazdasági szemlélettel szemben. Az újszerű 

                                                      
6
 A csúcsok lehetnek például vállalatok vagy esetünkben bankfiókok, települések. 
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megközelítés zászlóshajói a svéd IMP Group
7
 kutatásai voltak, amelyek elsősorban 

kvalitatív vizsgálatokra alapozták elméletüket. Ezeket összefoglaló kiemelkedő 

eredmény Håkansson interakciós modellje, amely leírja az összetett szerkezetű üzleti 

kapcsolatok főbb folyamatait. (Håkansson, 1982) A svéd kutatócsoport munkái által 

meghatározott fogalomrendszer a legtöbb ilyen témájú kutatás kiindulópontját képezi 

(pl.: (Mandják, et al., 2012)), hálózatokkal kapcsolatos publikációik száma pedig mára 

az ezres nagyságrendet közelíti. Az IMP kutatásaival párhuzamosan az észak-amerikai 

menedzsment iskolákban a vállalatok közötti interakciók mérhető elemeinek kvantitatív 

elemzésére támaszkodó hálózati gondolkodás jelent meg. (Bódi-Schubert, et al., 2012) 

Napjainkban a gazdasági hálózatok elmélete a gazdaságtudományok szinte minden 

területén megjelenik. A hálózat fogalma ennek megfelelően meglehetősen széles körben 

használt és a hálózatokra alkalmazott további terminológia is változó. A hálózat 

elnevezés legtöbbször vállalati kapcsolatrendszerek összefoglaló elnevezéseként 

használatos, többféle, egymástól számos szempontból eltérő vállalatok együttesére utal. 

(Szabó, 1999) Castellsnél az információs társadalom gazdasági szerkezetére 

vonatkozóan megjelenik a „hálózati gazdaság” megnevezés is, ami arra utal, hogy az 

értékteremtés hálózatokban történik. (Castells, 2000) Kelly szerint nem csak az egyéni 

kapcsolatok szintjén van jelen a hálózatosodás, ezért a gazdaság szerkezetének 

vizsgálata a hálózatok elemzésével kell, hogy történjen. (Kelly, 1998) 

Az hálózati összekapcsoltság rendkívül változatos formákban alakulhat ki. A 

szakirodalom gyakran foglalkozik a vállalatok tulajdonrész alapján történő 

kapcsolódásával (pl.: (Granowetter, 1995)), de az összetett társaságok szerződéses 

típusainak vizsgálata világossá tette, hogy cégek, intézmények közötti átmeneti vagy 

tartós kooperáció (stratégiai és egyéb szövetség) létrejöhet tulajdonosi kötődés nélkül is. 

(Szintay & Veresné, 2006) A hálózati együttműködés motivációi közé tartozik az 

egymás disztribúciós hálózataira való kollektív támaszkodás és ezáltal gyorsabb piacra 

lépés, az innovációs lánc rövidítésének lehetősége, jobb abszorpciós képesség, stb. 

(Szakály, 2002) Napjainkban a hálózatosodás folyamatát jelentősen befolyásolja a 

stratégiai outsourcing (és magasabb szintű megoldása, a co-sourcing), amely a 

kompetencia alapú cégépítési stratégiák egyik legfontosabb irányzatává vált. A vállalati 

hálózatok körvonalai – sokszínűségük és rugalmasságuk miatt – sok esetben nehezen 

meghatározhatóak, ezért a szakirodalom gyakran a „határok nélküli szervezet” 

(boundaryless organization) kifejezéssel hivatkozik rájuk. (Szintay, 2009) 

A gazdasági hálózatok szereplői földrajzi elhelyezkedésének jelentőségét már Marshall 

előrevetíti, aki a vállalati méretgazdaságosság vizsgálatakor a belső méretgazdaságosság 

mellett extern gazdasági hatásokat is azonosít. (Marshall, 1920) Ilyenek például a 

vállalat számára a térbeli közelségből fakadó előnyök. Ezek lokális és immobil, 

elsősorban szomszédsági hatásként jelentkező előnyök, amelyekért a piaci szereplőnek 

nem kell fizetnie, csak élvezi azokat. (Lengyel & Mozsár, 2002) Porter szerint
8
 a cégek 

versenyképességének záloga egyre inkább az üzleti környezetük megfelelő minősége. Ő 

is megállapítja továbbá, hogy a elkülönült vállalatok helyett összetett 

                                                      
7
 Az Industrial Marketing and Purchasing Group az Uppsalai Egyetem kutatócsoportja. 

8
 Porter megállapítását a ’80-as évektől kezdődően készített legfejlettebb országokra vonatkozó iparági és 

vállalati esettanulmányokra alapozta. 
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kapcsolatrendszerben lévő vállalatcsoportok, hálózatok jelentik a globális verseny 

alapegységeit. (Porter, 2008.) Lengyel arra mutat rá, hogy a vállalatok szerteágazó 

kooperációja és a lokalitás erősödése vezetett a „helyi előnyöket kihasználó vállalati és 

intézményi csoportosulások”, azaz a klaszterek létrejöttéhez és jelentőségének 

növekedéséhez. (Lengyel, 2010) A regionális klaszter egzakt fogalmát Kocziszky által 

kapjuk meg, aki az „adott értéklánc mentén felépült, földrajzilag jól lehatárolható, 

területileg koncentrálódó, egymással szoros kapcsolatban álló (termelő, szolgáltató, 

K+F, stb.) szervezetek (vállalkozások és intézmények) hálózatát” érti ez alatt. 

(Kocziszky, 2006) 

A fent felsorolt gazdasági hálózatokkal foglalkozó kutatások a legtöbb esetben még nem 

építettek, nem építhettek a hálózatkutatás nemrégiben kialakult új elméleti hátterére. A 

közelmúltban a terület fejlődésével párhuzamosan, illetve azt követve azonban – 

elsősorban külföldön – egyre hangsúlyosabban megjelenik a hálózatelméleti módszertan 

a közgazdasági szakirodalomban is. Barabási skálafüggetlen rendszereire utalva Jaksity 

is megállapítja, hogy a modern fizika eredményei a világ pénzügyi rendszerei is igazak, 

sőt több dimenzióban is érvényesek, hiszen működésük a modern technológiákra épül, 

infrastruktúrájukat az információáramlást biztosító telekommunikációs, internetes 

hálózatok képezik. (Jaksity, 2005) 

A hitelintézetekkel kapcsolatos hálózati elemzések ritkák, de nem példa nélküliek. 

Benedek és szerzőtársai például a hálózatelmélet potenciális kereskedelmi banki 

alkalmazási területeit mutatják be (Benedek, et al., 2007), míg Lublóy az MNB VIBER 

rendszerének topológiájával foglalkozik (Lublóy, 2006). A jelen kutatás szempontjából 

legérdekesebb ilyen munka a FED tanulmánya, amely az Egyesült Államok valós idejű 

bruttó elszámolási rendszerének (Fedwire - RTGS) bankközi átutalásait vizsgálta 

hálózatelméleti eszközökkel. (Soramäki, et al., 2006) A 9500 bank adatait feldolgozó 

kutatás egyik fő eredménye a hálózat extrém helyzetek
9
 után tapasztalható eltérő 

viselkedésének
10

 kimutatása volt. Egy másik tanulmány a brit CHAPS
11

 rendszer 

vizsgálatára irányult és az Egyesült Királyság és az USA rendszereinek hasonló 

szerkezetét, de eltérő kockázatait tárta fel, illetve bemutatta hálózat jó stressz tűrő 

képességét. (Becher, et al., 2008) Emellett különösen érdekes a dán elszámolási 

rendszereket összehasonlító tanulmány, mivel az a hálózat dinamikájával, időbeli 

fejlődésével is foglakozik. (Rørdam & Bech, 2009) 

A leírtak és néhány további külföldi precedens (pl.: Embree & Roberts, 2009) alapján 

összességében elmondható, hogy az eddigiekben a klíring rendszerekre irányuló 

vizsgálatok tárgyát minden esetben a nagy értékű, legtöbbször RTGS típusú elszámolás 

képezte. Kis értékű, kötegelt rendszert bemutató hálózati elemzéssel sem a hazai, sem a 

külföldi szakirodalomban nem találkoztam. 

A fentiek fényében hiánypótlónak szánt, a hazai bankközi klíring rendszert bemutató, 

gráfokra vonatkozó vizsgálataimat és az azok alapjául szolgáló hálózatelemzési 

módszertant a 6. fejezetben mutatom be.  

                                                      
9
 Pl. a 2001-es terrortámadás vagy a 2003-mas nagy Észak-amerikai áramkimaradás. 

10
 Az eltérő viselkedés szignifikánsan megváltozott hálózati mutatókban nyilvánult meg. 

11
 Clearing House Automated Payment System – a magyar VIBER-hez hasonló RTGS rendszer. 
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2.2. A gazdaság készpénzigénye 

2.2.1. A pénz szerepének változása 

A közgazdasági elméletek fejlődése során a pénz szerepe folyamatosan felértékelődött. A 

klasszikus közgazdászok felfogásában az áruk értékét a termelésük során rájuk fordított emberi 

munka mennyisége határozza meg. Ekkoriban a pénzügyi jelenségek ún. dichotomikus 

megközelítése volt jellemző. Ez azt jelentette, hogy a gazdaságelmélet a pénztől függetlenül 

leírja, megmagyarázza a gazdaság működését, majd a közgazdászok ezután vezetik be a pénzt a 

már teljesen kész elméletbe. Ricardo munkaérték-elméletében (ami a klasszikus közgazdasági 

elmélet egyik alapjának tekinthető) például a gazdaság legfontosabb mennyiségei (munkabér, 

profit, cserearányok) már akkor meghatározottak mielőtt még a pénz létezésével számolna. Az 

egyes javak termelése és ára csak az előállításukhoz szükséges munka mennyiségétől, a 

munkabér csak a fizikai létminimumtól függ. (Ricardo, 1810) Vátozás az elméletben a pénz 

bevezetésével nem következik be: a javak árai ugyan pénzben vannak kifejezve, de azok 

árarányait már ezt megelőzően meghatározza a munkaráfordítás (így csak az általános 

árszínvonal függ a pénz mennyiségétől). (Gubcsi & Tarafás, 1983) Míg a neoklasszikusok a 

pénzt csak eszköznek, egyfajta jelentéktelen „fátyolnak” tekintették, addig Keynes szerint a 

pénzzel működő valóságos gazdaság egészen másképp működik, mint a neoklasszikusok által 

felvázolt cserekereskedelmen alapuló képzeletbeli rendszer: a pénz önálló szerepet tölt be a 

gazdaságban. (Keynes, 1936) Később Friedman kimondja hogy a pénz önálló hasznossággal bír 

, ami a pénz likvid voltából származik, azaz abból, hogy azonnal, veszteség nélkül 

felhasználható. A pénz ezen kívül biztonságot nyújt, birtoklásával elkerülhető a piaci 

árfolyamok mozgásából fakadó veszteség. (Friedman, 1971)  

A gyakorlatban nem mindig egyértelmű, hogy milyen eszközöket sorolhatunk be a pénz 

kategóriájába. A különböző pénzügyi eszközök ugyanis különböznek aszerint, hogy azokkal 

milyen széleskörűen és milyen tranzakciós költséggel lehet fizetést teljesíteni, és mennyire őrzik 

meg az értéküket, vagyis hogy milyen mértékben látják el a pénz funkcióit. (Ferguson, 2008) A 

legszűkebb részhalmazt azok a pénzügyi eszközök alkotják, amelyekkel a leggyorsabban, a 

legalacsonyabb tranzakciós költséggel, mindenféle korlátozás nélkül lehet fizetést teljesíteni. Ez 

az ún. tranzakciós pénzmennyiség vagy más néven M1 pénzaggregátum. Ide tartozik a 

készpénz, azaz a bankjegyek és érmék, valamint azok a látra szóló és folyószámlabetétek, 

amelyekről közvetlenül lehet kifizetéseket teljesíteni. A pénz kétféle dologi, azaz készpénz és 

bankszámlapénz formájában keletkezik. Ezen verziók közé helyezhetőek el az ún. 

készpénzkímélő módozatok, amelyek tulajdonsága hogy a bankszámlapénz-forgalomhoz és a 

készpénz-forgalomhoz egyaránt kapcsolódnak. (Huszti, 2002). A Friedman által vázolt 

likviditás – könnyen belátható módon – leginkább a készpénz jellemzője. 

2.2.2. A készpénz iránti kereslet 

A gazdaság szereplői a rendelkezésükre álló forrásokból valamilyen eszköz-struktúrát 

alakítanak ki. Ingatlanok, gépek, alapanyagok, stb. vásárlása mellett befektethetnek pénzügyi 

eszközökbe (pl. értékpapírok), illetve rövid és hosszú távon egyaránt lehetőségként merül fel a 

forrásaik pénz formában való tartása. A magunknál tartott pénz mennyisége függ attól hogy 

milyen terméket és szolgáltatások vásárlását tervezzük (mennyit és mikor költünk), hogyan 

jutunk pénzhez (milyen gyakran kapunk fizetés, milyen egyéb bevételünk van), hogyan bánunk 
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a pénzzel és hogy milyen mértékben használunk a pénzen kívül más csereeszközt. A készpénz 

tartásának – bár ez nem feltétlenül nyilvánvaló – költségei vannak, hiszen a pénzt 

elhelyezhetnénk valamilyen jövedelemtermelő, kamatozó eszközben. Az a hozam, amelyről a 

készpénzt tartva lemondunk a pénztartás lehetőségköltsége (opportunity cost of holding money). 

Minél magasabb ez a lehetőségköltség, annál kevesebb készpénzt igyekeznek a gazdasági 

szereplők maguknál tartani. Ennek megfelelően a gazdaságban tartott készpénz mennyisége 

összefüggésben áll a folyószámlabetétben tartott pénz mennyiségével. A bankszektor ügyfelei 

által birtokolt készpénz és a folyószámlabetétek arányát készpénz/folyószámlabetét 

hányadosnak (currency/checking-deposit ratio) nevezzük. (Kohn, 2003) 

A készpénz a pénz kézzelfogható és leglikvidebb formája: azonnal rendelkezésre álló közvetlen 

fizetőeszköz. Adott országban törvényes fizetőeszköznek minősül minden olyan bankjegy és 

érme (Azaz készpénz), amely megfelel az ország pénzkibocsátásra jogosult intézményének jogi 

aktusában rögzített kibocsátási és minőségi követelményeknek. Magyarországon a Magyar 

Nemzeti Bankról szóló törvény, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke által kibocsátott 

rendeletek jelentik ezeket a jogszabályokat. A törvényes készpénzt általában az adott ország 

jegybankja vele szembeni, névértékének megfelelő követelésként, passzívaként ismeri el, ez 

egyfajta biztosítéka annak, hogy minden gazdasági szereplő köteles azt névértéken elfogadni. A 

készpénz mindezek miatt tehát betölti a pénz hagyományos funkcióit (csereeszköz, fizetési 

eszköz, értékmegőrző, elszámolási egység), vagyis a gazdasági tranzakciókat megkönnyítő, 

lerövidítő eszközként funkcionál. Az értékmérő, illetve elszámoló egység szerepéből 

következően a készpénz alapvetően jóléti funkciót tölt be, az állam a gazdaság működése 

érdekében bocsátja azt a szereplők rendelkezésére, s emiatt állja a kibocsátásával kapcsolatos 

költségeket. (Bódi-Schubert, et al., 2012) 

A forgalomban lévő készpénzállomány a gazdasági szereplők által tartani kívánt érmék és 

bankjegyek összessége. A készpénz forgalomba kerülése a kereskedelmi bankokon keresztül 

történik, akik a jegybanknál vezetett számlájuk terhére juthatnak hozzá a szükséges 

mennyiséghez. Általában a forgalomban lévő készpénzállomány nagyobb része a 

bankrendszeren kívülre kerül
12

, a kisebb része
13

 a bankszektoron belül marad, ez a bankok napi 

működéshez szükséges pénztárkészlete. A bankokat – a lakossági betétekhez hasonlóan – 

megilleti a jegybanki betétszámlájukra fizetett kamat, amely a készpénztartás költségét jelenti. 

A hitelintézetek ennek megfelelően csak annyi készpénzt tartanak, amely feltétlenül szükséges a 

gazdasági szereplők készpénzigényének kielégítéséhez. A forgalomba kerülő 

készpénzmennyiség tehát teljes mértékben a gazdasági szereplők keresletét tükrözi, a jegybank 

aktívan nem befolyásolja azt. (Komáromi, 2007) 

Fentiek alapján a ténylegesen aktívan forgó készpénzállománynak csak a bankrendszeren kívül 

található bankjegyek és érmék mennyiségét nevezhetjük, tehát a készpénzkeresletet valójában a 

háztartások határozzák meg – nem pedig a pénzügyi, vállati szektor, vagy az állam. Így a 

készpénzkereslet meghatározó kérdése hogy milyen motivációk állnak a lakossági pénztartás 

hátterében. (Fellegi, 2011) A pénzre egyrészt szükség van az áru- és szolgáltatásvásárlások 

lebonyolításához (tranzakciós pénzkereslet), másrészt a gazdasági szereplők a megtakarítások 

egy részét készpénz formájában tartják (vagyontartás). Egy gazdaság készpénzigényét számos 

tényező befolyásolhatja a készpénztartás céljától függően, amelyek közül a legfontosabbak az 

alábbiak. 

                                                      
12

 Magyarországon is így van: a készpénz meghatározó része (kb. 90 százaléka) a háztartások, kisebb 

része pedig a vállalatok kezében van. 
13

 A hazai bankrendszerben megközelítőleg 7 százaléka. 
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•Gazdasági növekedés: a gazdasági növekedéssel és az árak emelkedésével párhuzamosan az 

egyének egyre többet költenek áruk és szolgáltatások vásárlására, amelynek bizonyos részét 

készpénzzel bonyolítják le. 

•A készpénztartás lehetőségköltsége: lásd fentebb. 

•Készpénzt helyettesítő fizetési eszközök elterjedése: a fizetések lebonyolításának 

modernizációjával egyre inkább előtérbe kerülnek a készpénzt – fizikai formájában – 

helyettesítő fizetési eszközök (bankkártyák, hitelkártyák), így csökkenhet a tranzakciókhoz 

szükséges készpénzmennyiség.  

•Külsõ kereslet: stabil, tartalékvaluta funkciót is betöltő fizetőeszközök (pl. euró, dollár) iránt 

számottevő, vagyontartáshoz kapcsolódó keresletet támaszthatnak a külföldi szereplők. 

(Magyarország esetében természetesen elhanyagolható ez a tényező.) 

• A rejtett gazdaság készpénzigénye: a szürke- és fekete gazdaságban a kifizetések vélhetően 

készpénzzel történnek. A készpénzhasználat anonimitása, illetve az a tulajdonsága, hogy 

nehezen vagy egyáltalán nem lehet nyomon követni, vonzóvá teheti a rejtett gazdaságban 

végbemenő tranzakciók lebonyolítására és a jövedelmek elrejtésére. Így ez a legkevésbé 

megragadható tényező is érdemben alakíthatja a forgalomban lévő készpénzállományt. 

(Odoran & Sisak, 2008) 

 

A fejlett gazdaságok esetében – többek között a fent említett rejtett gazdaságot segítő 

tulajdonságai miatt – egyértelmű törekvés figyelhető meg a készpénzes fizetések 

visszaszorítása. Ennek kapcsán érdemes szólni a készpénzhasználat korlátozásának módjairól.  

A nyugat-európai országokban számos hatósági intézkedés szolgálta a készpénzt helyettesítő 

fizetési eszközök használatának ösztönzését: 

 Belgium és Franciaország: a fizetési forgalomban bizonyos összeg felett kötelező 

készpénzhelyettesítő használata, 

 Olaszország: bizonyos limitnél magasabb készpénz átadása csak állami közvetítő 

intézményeken keresztül törvényes, 

 Finnország: albérleti díjat csak készpénzhelyettesítővel szabad megfizetni, 

 Németország: helyi adóhivatali pénztárak megszüntetése, 

 Görögország, Hollandia: állami hivatalok, közintézmények ki- és befizetései csak banki 

átutalással. 

Magyarországon is történtek kísérletek a készpénzhasználat korlátozására az 1990-es években, 

de ezek azonban csak rövid ideig voltak érvényben (pl. kedvezőbb feltételek az elektronikus 

fizetéseknél), vagy már a hatálybalépésig sem jutottak el (pl. házipénztár adó). (Odoran & 

Sisak, 2008)  
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2013. január 1.-től azonban hazánkban a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók 

- egy naptári hónapban, 

- ugyanazon szerződés
14

 alapján, 

- termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, 

összesen maximum 1.500.000,- Ft készpénzt adhatnak vagy fogadhatnak el. 

(Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CLXXVIII. törvény 375-376. §) (Tv., 2012) 

  

                                                      
14

 A törvényt kijátszani sem lehet azzal, hogy külön szerződésekre bontjuk a kifizetést, mivel egy 

szerződésnek kell tekinteni azt is, "ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet 

nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.". 
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3. A magyar elszámolásforgalmi rendszer kialakulása 

Doktori értekezésem ezen fejezetében a vizsgálatom tárgyát képező elszámolásforgalmi 

szolgáltatás magyarországi kialakulását és fejlődését mutatom be. Ennek során kiemelt 

figyelmet szentelek az elmúlt közel két évtizednek, azaz az 1994 novembere óta tartó 

időszaknak, a hazai automatikus klíring korszakának. 

3.1. A hazai elszámolásforgalom fejlődésének szakaszai 

A magyarországi elszámolásforgalom történetének négy szakaszát különböztetjük meg: 

 

 Az első korszak 1893-tól 1948-ig tartott, amikor is a kiegyezés utáni 

Magyarországon felgyorsult pénzintézeti fejlődés következményeként 

létrehozták és működtették a mai GIRO Zrt. és KELER Zrt. jogelődjét a 

Budapesti Giro és Pénztáregylet Részvénytársaságot, ami a kor közismert 

bankárának, Kornfeld Zsigmondnak a hathatós támogatásával valósulhatott meg. 

(Radnóti, 1929) 

 

 A második szakasz 1948-tól 1994-ig tartott. Ezen időszakban az államosított 

Budapesti Giro és Pénztáregylet Rt. működtetése a Magyar Nemzeti Bankba 

került, ahol az erre szakosodott terület elsősorban manuális alapon látta el ezt a 

tevékenységet (Kovács & Pál, 2011). 

 

 A harmadik korszakot – amelynek eseményeit a következő pontokban 

részletesen tárgyalom – 1988-tól (cégalapítás), illetve 1994-től 

(elszámolásforgalmi szolgáltatás indulása) számoljuk. Ez az ún. automatikus 

elszámolási korszak. Ekkortól a hitelintézeti elszámolásforgalmat az erre a célra 

létrehozott GIRO Elszámolásforgalmi Rt. (mai nevén GIRO Zrt.) végzi teljesen 

automatizáltan, elektronikus alapon. (Ferber & Nagy, 1990) 

 

 A negyedik fejlődési fázisnak az elszámolás és a kiegyenlítés egyidejűvé vagy 

közel egyidejűvé válását tekinthetjük (Kovács, 2010), amely hazánkban 2012 

közepétől valósult meg. Ennek a jelenleg is tartó időszaknak a sajátosságaival a 

további fejezetekben (4-5-6. fejezet) foglalkozom. 

3.2. Az automatikus elszámolási korszak kezdete15 

Az automatikus elszámolás iránti igények kiváltójának tekinthetjük a kétszintű 

bankrendszer kialakulását, amely hazánkban 1987. január 1-jével következett be. A 

Magyar Nemzeti Bank hiteligazgatóságaiból, a budapesti intézetéből, és az Állami 

Fejlesztési Bank egy részéből három kereskedelmi bank jött létre – Magyar Hitelbank, 

Országos Kereskedelmi és Hitelbank, Budapest Bank –, illetve a korábbinál lazább 

szálak fűzték a jegybankhoz az Országos Takarékpénztárt, a Magyar Külkereskedelmi 

                                                      
15

 A szerző korábbi publikációja alapján (Kovács & Pál, 2011). 
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Bankot, valamint a Pénzintézeti Központtól különvált Általános Értékforgalmi Bankot. 

Ezzel fő elemeit tekintve gyakorlatilag különváltak a kereskedelmi és a jegybanki 

funkciók. 

„Az új pénzintézetek megalakulásával együtt jelent meg az az igény, hogy a kor 

technikai színvonalán álló fizetési rendszer alakuljon ki, amelyben a hitelintézeti 

elszámolóház számítógépes informatikai és távközlési rendszerekkel nyújtja 

szolgáltatásait. Így a bankok közti pénzforgalmi elszámolás teljes egészében 

elektronikus alapra kerül; a bankközi pozíció kiszámítása és kiegyenlítése naprakésszé 

válik; az úton lévő pénzek összege csökken; a fizetési forgalomhoz kapcsolódó 

információk pontosabbá válnak és gyorsabban jelennek meg.”
16

 

3.2.1. A GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság indulása 

A GIRO Rt.-t 1988 decemberében alapította meg 12 pénzintézet - köztük a Magyar 

Nemzeti Bank. A GIRO Rt. 1988 és 1994 között a tulajdonos pénzintézetek és azok 

ügyfeleinek érdekeit és igényeit kielégítő, a fizetési rendszer kockázatát alacsonyan 

tartó elszámoló rendszer megtervezésén, az érdekek egyeztetésén és a bankközi klíring 

rendszer kiépítésén dolgozott. A fő szakmai feladatot annak megoldása jelentette, hogy 

az egyes bankok képesek legyenek a giro előírások szerinti adatfeldolgozásra. (Fogaras, 

1997) 

3.2.2. A BZSR kialakítása  

Az új giro rendszerre történő átállás (Bod Péter Ákos MNB elnöksége idején) az akkori 

papír alapon történő könyvelés
17

 kiváltását célozta meg. A jegybank pályázatát egy 

francia cég nyerte, amely a valós idejű, nettó elszámolási rendszer
18

, az ún. GIRONET 

kialakítását 1992-ben be is fejezte, az 1993. január 1-i indulás azonban nem valósult 

meg. A bankok fedezetlenségéből eredő kockázat kiküszöbölésére az MNB 

igazgatósága határozatot hozott a bruttó elv bevezetéséről: csak fedezettel rendelkező 

tétel teljesülhet a rendszerben. Ez a GIRONET teljes átalakítását vonta maga után, ezért 

csak 1994. január 1. lett új indulási dátumként megjelölve. Ekkorra azonban nem 

készült el a rendszer, sem a bankok, sem az MNB nem voltak készen a csatlakozásra. A 

GIRONET üzembe állítása lekerült a napirendről, helyette a batch rendszerű, de fedezet 

vizsgálat elvégzésére alkalmas bruttó elvű Bankközi Zsíró Rendszer (BZSR) 

megvalósításáról született határozat, amely az eredeti on-line rendszer háttér megoldása 

lett volna. A BZSR 1994. november 18-án kezdte meg működését. (Kovács, 2010) 

                                                      
16

 Angyal Zoltán (a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. és a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER) 

korábbi fejlesztési igazgatója) 
17

 A hat klíring bank könyvelését az MNB végezte. 
18

 A giro elszámolás nettó elve – ahogyan arra már korábban utaltam – azt jelentette, hogy a fizetések a 

nap folyamán minden feltétel nélkül teljesülnek, majd a nap végén derül ki, hogy volt-e a banknak 

elegendő fedezete a számláján a fizetési forgalmának kiegyenlítésére. 
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3. ábra: A Bankközi Zsíró Rendszer működési alapelvei 

Forrás: Saját szerkesztés Fogaras (1997) alapján 

3.3. Az elszámolásforgalom fejlődése 

3.3.1. A GIRO Zrt. tevékenysége 

3.3.1.1. Az elszámolásforgalom jellemzői, szolgáltatások 

Az 1995-ös év volt az automatikus elszámolás első teljes éve. A teljes bankrendszer és 

az elszámolásforgalom kiemelkedő jelentőségű eseménye volt az új pénzforgalmi 

jelzőszámokra való átállás, amelynek zökkenőmentes megvalósulásában nem kis 

szerepet vállalt a klíringház. 

Ebben az évben alakult meg a Magyar Államkincstár, és bekapcsolódott a 

klíringrendszerbe. A MÁK elszámolásforgalmi szerepe 1998-ra válik jelentőssé, hiszen 

ekkor válik több száz intézménye is klíringtaggá, és adja a többségét a csoportos 

(munkabér) utalási tranzakcióknak. 

A háttérintézmény – mint bankközi szolgáltató – tevékenysége az első években 

meghatározó jelentőségűvé válik, eredményessége kihat az egész bankrendszer 

hatékonyságára is. 1996 volt a második olyan teljes év, amely során az 

elszámolásforgalom új rendszere éles üzemi alkalmazásban vizsgázott. 

A Bankközi Zsíró Rendszer – a hazai pénzforgalom résztvevőivel kialakított 

eredményes együttműködésnek is köszönhetően – továbbra is hibamentesen működött. 

Az elszámolásforgalmi rendszer további fejlesztése, korszerűsítése, a szolgáltatások 

körének és színvonalának folyamatos bővítése, az alapfunkció teljesítése nagy 

üzembiztonsággal valósult meg. 

1997-ben indult el a csoportos átutalás és a beszedési szolgáltatás is, az első típus 1013 

db tranzakcióval, a másodikban viszont nem történt tranzakció. 

A szakemberek ekkor hívják fel először a figyelmet a koncentrációra, mely szerint a 

megbízások 5%-a adja a forgalmi összeg 82,5%-át. 

Az 1988-ban alapított hitelintézeti elszámolóház 1998-ban jubileumi évet zárt. Az eltelt 

időszak tapasztalatait összegezve megállapítható volt, hogy a GIRO Rt. – kialakított 

üzemeltetési rendje, a személyi, tárgyi feltételei, az informatikai és biztonsági rendszere 

alapján – alkalmas az elszámolásforgalom megbízható lebonyolítására. 
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1998-ban a csoportos átutalások forgalmának többsége a Magyar Államkincstár 

számlavezetési körébe tartozó intézményektől származott. Az év elején indult 

szolgáltatáshoz később hétszáznál több intézmény csatlakozott. 

A csoportos beszedési megbízások számának felfutása kezdetben elmaradt a csoportos 

átutalásokétól. 1998 végén még csupán 7 klíringtag küldött beszedési kezdeményezést, 

és a beszedőként bejelentett cégek száma is csupán 81 volt. 

1998. november 25-én a GIRO Rt. megkapta az ISO 9002 tanúsítványt. A BKR 

üzemeltetéséhez a GIRO Rt. 1998 novemberétől folyamatosan megkapta az ISO 9002 

minősítést, 2002-től pedig már a fejlesztésre is kiterjedő ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal 

rendelkezik a cég. 

1999-ben az integráción kívüli takarékszövetkezetek (TÉSZ) közvetlen klíringtagként 

csatlakoztak az elszámolásforgalmi rendszerhez. 

Ekkor a tranzakciók többségét még mindig a hagyományos egyedi átutalások teszik ki 

(73%), míg a csoportos megbízások részaránya ugrásszerűen emelkedett, s az összes 

tranzakciók számának 26%-át adták. 

A Magyar Államkincstárral közös fejlesztés során a GIRO Rt. 2001 márciusában 

bevezette a postai kifizetési utalványok befogadására és feldolgozására szolgáló 

rendszert. Továbbfejlesztésre kerültek a csoportos fizetések a bruttó elvű elszámolási 

rendszer bevezetésével. Szintén 2001-ben valósult meg a felhatalmazás üzenetek 

küldésének és fogadásának korszerűsítése. 

A következő évek általános célkitűzése az átláthatóság fokozása, az ügyfélközpontúság 

kialakítása, a hatékonyság növelése és az elszámolásforgalom zavarmentes 

megvalósítása volt. Bevezették a projekt kereteiben történő fejlesztést. 

Az elszámolásforgalomba két új funkciót iktattak be. Az egyik a késői küldés, amely 

azóta lehetővé teszi a klíringtagok számára, hogy külön elbírálás nélkül, akár reggel hat 

óráig is küldhetnek feldolgozandó tételeket. A másik új funkció a banki számlaszámok 

formai ellenőrzése, ami jelentős egyeztetési munkát vett le a bankok válláról, 

pontosabbá és gyorsabbá téve a jóváírások teljesítését. 

A GIRO Rt. megkezdi a Hiteles (elektronikus aláírás hitelesítési) szolgáltatást két bank 

és egy pénzügyi szervezet számára. 

2003-ban az egyedi tranzakciók – továbbra is növekvő – darabszáma megközelítette a 

100 milliót. Habár a csoportos tranzakciók számának növekedésétől az egyedi 

tranzakciók számának növekedése elmarad, még mindig nagyobb az egyedi tranzakciók 

részaránya. Ez az arány – a trendek alapján – hamarosan megfordul, hiszen a csoportos 

fizetési megoldások egyre nagyobb teret nyernek, és ezzel párhuzamosan az egyedi 

tranzakciók részaránya csökken. A csoportos tranzakciótípusokon belül megmaradt az 

átutalások és beszedések forintösszege között az eddig tapasztalt jelentős eltérés. 

2003-ban az államkincstári intézmények száma meghaladja a 800-at. 

2004-ben jubileumi (a cég kb. 15, az elszámolásforgalom 10 éves) évet zárt a GIRO 

Elszámolásforgalmi Rt. 2004 decemberében. Tíz év telt el azóta, hogy 1994. november 

18-án az első elektronikus átutalást lebonyolította. Az elszámolásforgalom átlépte az 

éves 200 millió darabos határt. 

Az átlagos tranzakcióértéket tekintve a csoportos átutalás és a csoportos beszedés között 

ahhoz hasonló nagyságrendi különbség tapasztalható, mint ami az egyedi és csoportos 

tranzakciók között. Ez azzal magyarázható, hogy míg a beszedések alapvetően a 
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közüzemi számlák kiegyenlítésére használatosak, addig a csoportos átutalás döntően a 

nagyobb összegű munkavállalói bérkifizetés eszközéül szolgál. 

A GIRO Rt. aktív szerepet vállal a Fizetési Rendszer Tanács által létrehozott 

munkacsoportok munkájában. A Tanács döntésének értelmében az egyik legfontosabb 

feladat a csoportos beszedések elterjesztése, arányának növelése, az ún. „sárga csekkes” 

befizetések visszaszorítása. 

2005-ben a GIRO Rt. tevékenysége minden téren rekordokat döntött. Az 

elszámolásforgalom területén a legnagyobb, egy nap alatt feldolgozott tranzakciószám 

meghaladta a hárommillió darabot. Ebben az évben összesen 222 millió tranzakciót, 

55,6 billió forint értékben számolt el hibátlanul a cég. 

Magyarországon is megvalósult a határokon átnyúló, kis összegű euró átutalási 

rendszerhez, az EBASTEP2-höz való csatlakozás, melyet (HUNSTEP2) a GIRO Rt. az 

MNB-vel közösen végzett el. A hibátlan belföldi – forint alapú – elszámolásforgalom 

mellett, Magyarországnak a 2005-ös EBASTEP2 rendszerhez való csatlakozásával a 

társaság tevékenysége már a nemzeti határokon átnyúló, euróban bonyolított fizetésekre 

is kiterjed. Az elkövetkező évek egyik legnagyobb kihívásának ekkoriban a SEPA-hoz 

(Single Euro Payment Area / Egységes Európai Fizetési Övezet) való csatlakozás 

ígérkezett. 

A törvényi előírásoknak megfelelően
19

 a cégelnevezés, a működési mód pontos 

feltüntetésének megfelelően, Rt.-ről Zrt.-re változott 2006-ban. Ettől az évtől 

kezdődőleg a GIRO Zrt. és a BISZ Zrt. csak elektronikus formában készíti el közös 

Éves Jelentését. 

A feldolgozott klíringtranzakciók növekvő száma és értéke azt mutatja, hogy a magyar 

fizetési kultúra fokozatosan korszerűsödik és tér át a készpénzről a banki átutalásra. Az 

európai pénzforgalmi folyamatokban bekövetkező változásokra, illetve az euró 

bevezetésével kapcsolatos feladatokra tekintettel a GIRO Zrt. a Roland Berger stratégiai 

tanácsadó cég közreműködésével megkezdi a társaság hosszú-távú stratégiai 

koncepciójának kidolgozását. 

A GIRO Zrt. szolgáltatásainak igénybevétele ebben az évben minden területen 

rekordokat döntött. A bankközi elszámolásforgalomban a napi átlagos feldolgozott 

tranzakciószám már éves szinten is meghaladta az egymillió darabot, valamint a napi 

átlagos elszámolt tranzakciók értéke a 262 milliárd forintot. November és december 

egy-egy kiemelkedő napján a tranzakciószám meghaladta 3,2–3,3 millió darabot. 

A BISZ Zrt.-nél az ügyviteli és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) 

harmonizációja a GIRO Zrt. szolgáltatásaival, rendszereivel, eszközeivel megkezdődött, 

amelyeknek eredményeként költséghatékonyabb, korszerűbb szolgáltatást tud a 

cégcsoport biztosítani ügyfelei számára. 

A GIRO Zrt. igazgatósága elfogadta a Roland Berger tanácsadó cég bevonásával 

elkészített hosszú távú stratégiát (GIRO, 2/2007/3). A GIRO Zrt. missziója: Elsősorban 

a magyar pénzügyi szektor kiemelt elszámolásforgalmi és kreditbüro szolgáltatója, 

melyet megkülönböztet bizalmi adatkezelése és megbízhatósága. A Stratégia az 

elsődleges elszámolásforgalmi feladat mellett kiemelten említi az EURO magyarországi 

bevezetésére való felkészülést, a hitelreferencia és kockázatkezelést támogató 

szolgáltatásokat, továbbá a mérethatékonyságot, versenysemlegességet, biztonságos 

                                                      
19

 2005. évi LXII. tv. 165. §-ával módosított 1997. évi CXLIV. tv. 177.§ /4/. bekezdés 
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működést, átláthatóságot valamint – a kor irányának megfelelően – az 

ügyfélcentrikusságot és hozzáadott értékű szolgáltatásokat. 

A GIRO Zrt. csatlakozott a 2008-ban megalakult Magyar SEPA Egyesülethez, így a 

társaság a előző évhez hasonlóan aktívan részt vett a SEPA hazai bevezetésének 

szakmai előkészítésben. 

Szolgáltatásfejlesztési tervének középpontjában az elszámolásforgalmi rendszer 

alapszoftver-cseréjének, az InterGIRO projekt első fázisának megvalósítása állt. 

Összhangban a közép- és hosszú távú stratégiával a cég jelentős mértékben átalakította 

a szolgáltatási struktúráját, amelynek eredményeként letisztult, átlátható és kiszámítható 

működést, az üzleti kockázatok minimalizálását, a rendelkezésre állás definiálását és a 

szolgáltatások hatékonyabb megvalósítását érték el. 

2008-ban – az előző évvel ellentétben – az egyedi tranzakciók darabszámának 

növekedési üteme alacsonyabb volt, mint a csoportos fizetési módoké. 

A BISZ Zrt.-nél a növekedés a lakossági rendszerben mintegy 15%-kal, a vállalkozói 

rendszerben pedig 31%-kal haladta meg az előző évet. 

A világgazdasági válság hatása a klíringforgalomban is éreztette hatását (4. ábra). A 

klíringtranzakciók darabszáma 2009-ben a korábbi években tapasztalt 8 %-os 

növekedéssel szemben csak 2%-os növekedést mutatott, Míg a feldolgozott 

klíringtranzakciók összértéke 9,7%-kal csökkent, értéke 63,5 billió forint volt. 

A BISZ Zrt. is a válság negatív hatásiról számolt be: a vállalati élő szerződések száma 

5,4%-kal csökkent, a lakossági
20

 fennálló hitelmulasztások száma 56%-kal nőtt, így a 

rendszerben összesen már 790 ezer természetes személy szerepelt. 

A BISZ Zrt.-vel az elmúlt években előkészített szinergiahatások megvalósításra 

kerültek, így a pénzügy és a HR után az informatikai üzemeltetési tevékenységek is 

átkerültek a GIRO-ba. 

 

 
4. ábra: Az elszámolási tranzakció-forgalom alakulása (1995-2012) 

Forrás: Saját szerkesztés a GIRO Zrt. adatai alapján 
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A klíringforgalom tekintetében 2010-ben már pozitív irányú elmozdulásra számítottak a 

szakemberek, de a tényleges forgalom nem igazolta a várakozásokat, bár ennek okai 

nagyrészt az elszámolásforgalmi tranzakciók sajátosságaiban rejlenek. A válság 

megfigyelhető negatív hatásai ellenére már 2010-ben új napi forgalmi rekord született 

(4.218.455 darab). A napi forgalom további három alkalommal haladta meg a 3 milliós 

darabszámot, és 21 alkalommal a 2 milliós határt. A tranzakciós volumen és érték újbóli 

növekedésnek indulását a 2011-es és 2012-es évek hozták el. 

3.3.1.2. Elszámolásforgalmi ügyfélkör 

A klíringtagok köre kezdetben folyamatosan bővült (az indulási évi 43-ról 2000-re 55-re 

nőtt), majd stagnálást figyelhetünk meg. Az egyes hitelintézetek megszűnése vagy 

kivonulása, új pénzintézetek piacra lépése, összeolvadások, szétválások stb. miatt a 

tagok száma és összetétele kis mértékben évről évre változott. A korai növekedés 

elsősorban a Takarékbank alól kivált ún. TÉSZ-es takarékszövetkezetek 1999-es egyéni 

csatlakozásának volt az eredménye. A klíringtagok száma 2013. április 1-i állapot 

szerint 53. A BKR tagjainak felsorolását a 1. számú melléklet tartalmazza. 

A klíringtagok mellett léteznek ún. „nem klíringtag hitelintézetek” - megközelítőleg 

kétszáz intézmény -, amelyek levelezett bankként valamely klíringtagon, azaz levelező 

bankon keresztül, közvetett módon kapcsolódhatnak a BKR-hez. 

3.3.1.3. Díjszabás 

A működés első évében az elszámolásforgalmi adatok alapján elegendő tapasztalat 

halmozódott fel a pénzforgalom alakulásáról, a trendekről és tranzakció típus 

arányokról. Így jól modellezhető, érzékelhető nagyságú díj csökkentés kerülhetett 

bevezetésre 1996. január 1-ével. 

1997-ben a klíring díjak többször módosultak, a minimum díjak 5 Ft-ról 8 Ft-ra 

emelkedtek, hogy jobban tükrözzék a tranzakciós költségeket, ugyanakkor az 

értékfüggőség 0,25‰-ről 0,21‰-re csökkent, de megmaradt az ‰-es díj, hiszen a 

nagyobb értékhez nagyobb pénzügyi felelősség tartozik. 

1999-ben a díjak tovább csökkentek, az ezrelékes díj 0,21‰-ról 0,11‰-re, a maximum 

díj az addigi 1.000 Ft-ról 800 Ft-ra. 

2000-ben a díjak újfent csökkentek, az ezrelékes díj 0,11‰-ról 0,1‰-re, a maximum díj 

800 Ft-ról 400 Ft-ra, miközben a beszedési megbízási díj az addigi 4 Ft-ról 5 Ft-ra 

emelkedett. A csoportos megbízási díjaknál a minimum díj az addig 5 Ft-ról 6 Ft-ra 

nőtt, az ezrelékes díj pontosan követte a klíringstruktúra ezrelékes díjait, a megbízási díj 

pedig az addigi 14 Ft-ról 16 Ft-ra emelkedett, a közvetlen befogadás (ez a MÁK-ot 

jelenti) díja az 1998-as 0,33‰-ról, 1999-ben 0,3‰-re, majd 2000-ben 0,29‰-re 

csökkent. 

2001-ben a következő díjelemek csökkentek: maximum díj, közvetlen benyújtású 

minimum és ezrelékes díj. 

2002-ben az elszámolásforgalmi díjak tovább csökkentek, minimum díjak emelkedtek, 

maximum díjak közel 50%-kal csökkentek; a díjterhelés összességében csökkent. Terv 

készült az egységes tranzakciós díj 2006-os bevezetésére. 

2003-ban további haladás történik az elszámolásforgalmi egységes díjpolitika irányába: 

a minimum díjak nőnek, a maximum díjak pedig csökkennek. 
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Az elszámolásforgalom indulásától 2006-ig a klíringtagok az átutalt tranzakciók 

összege alapján fizettek díjat. A GIRO Zrt. 2006.-ban bevezette az összegfüggetlen, 

egységes tranzakció-alapú díjazást (20 Ft/tétel) (GIRO, 7/2009/2). A 2010-es 

tranzakciós díj (17 Ft/tétel) több mint 150-szer kisebb volt, mint az 1995. évi maximum 

díj volt. 

3.3.1.4. BISZ Zrt. 

A BISZ Zrt.-t 1994. február 15-én zártkörű részvénytársaságként nyolc vezetőbank 

alapította a hitelnyújtás kockázatát csökkentő hitelinformációs adatbázis létrehozására. 

1996-ban egy tőkeemelésnek köszönhetően a tulajdonosi kör öt új pénzügyi 

vállalkozással bővült. 

A Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) 1995-ben kezdte meg 

működését a vállalkozások hitel- és hiteljellegű szerződéseinek teljes körű 

nyilvántartásával. A rendszert a pénzügyi intézmények töltik fel vállalkozási és 

lakossági hitelinformációs adatokkal és ők is használják hitelbírálati folyamataikban. 

Az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) jelentősen bővítette az adatbázist felhasználók körét, 

hiszen a hitelintézetek, szakosított hitelintézetek mellé valamennyi pénzügyi intézmény, 

valamint a befektetési hitelt nyújtó befektetési társaságok csatlakozását is előírta. 

1997-ben a Hpt. módosítása megteremtette a természetes személy hiteladósok negatív 

listás nyilvántartásának jogi alapjait. Ennek köszönhetően a BISZ Zrt. 1998-ban 

megnyitotta az ilyen személyek hitelmulasztásainak nyilvántartására szolgáló 

rendszerét. 

A rendszer fejlődésében a következő mérföldkövét a 2000. évi CXXIV. törvény 

jelentette. A Hpt.-nek ez a változtatása ismét jelentősen növelte a BAR hatálya alá 

tartozó adatok körét, így az kibővült a vállalkozási sorban állások, kártyaelfogadóhely 

visszaélések és a lakossági bankkártya-visszaélések nyilvántartásával. 

2003 májusában a tulajdonos pénzügyi intézmények részvényeiket eladták a szintén 

pénzügyi intézmények tulajdonában lévő GIRO Elszámolásforgalmi Rt.-nek, és ezzel a 

GIRO Rt. vált a BISZ Rt. kizárólagos tulajdonosává. 

Ez előtt a BISZ Zrt. és a GIRO Rt. tulajdonosi köre és tulajdonosi aránya szinte azonos 

volt. Ezen felismerés és a lehetséges szinergiahatások miatt kezdeményezte Legeza 

Péter a BISZ Rt. megvásárlását. A közel azonos tulajdonosi arányok miatt a vételárat 

alacsonyan lehetett tartani (lásd a következő évek magas nyereségességét). A GIRO Rt. 

a BISZ Rt. megvásárlásával, az adósnyilvántartó rendszer információival teszi teljessé 

az adatszolgáltatását. Az elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatásával és 

tapasztalatával pedig a magasabb elektronikus biztonsági megoldások hitelintézeti 

bevezetését támogatta. 

2005-ben a BISZ Zrt. új szolgáltatásként elindította a BAR hiteljelentést, ami egy 

komplett ügyfél riport formájában jeleníti meg az ügyfél hitelreferencia adatait. 

2006. január 1-jétől hatályos Hpt. részletesen meghatározta és törvénybe foglalta a 

Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályokat. Ennek 

következményeként változtak a vállalkozási és a lakossági rendszer szabályai és adatai 

is. Ezen kívül a törvény bevezette a szándékos hamis adatközlés miatt elutasított 

lakossági hitelkérelmek nyilvántartását, valamint a referenciaadattal kapcsolatos per, 

illetve a referenciaadat-átruházás intézményét. A törvény által előírtak teljesítését 

követően a BAR átalakult, és Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) néven 

működik tovább. 
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3.3.2. Technikai, informatikai fejlesztések 

3.3.2.1. Az elszámolás informatikai háttere 

Az általam áttekintett időszakban két fontos informatikai rendszer, korábban a BKR, 

majd az InterGIRO rendszer szolgálta ki a hazai elszámolásforgalmat. Az alábbiakban 

ezekről ezeket mutatom be. 

BZSR/BKR: 

1992 augusztusában a francia BULL cég bemutatta és átadta az elkészült 

elszámolásforgalmi rendszerét. Az általuk szállított nagygépes (DPS8), fedezetvizsgálat 

nélküli nettó elszámolású GIRONET rendszernek nem volt háttér megoldása, ezért 

döntés született egy PC hálózaton kifejlesztendő tartalék rendszer a TZSK (Tartalék 

Zsíró Központ) létrehozásáról, melynek fejlesztése 1993 októberében indult. A bruttó 

elszámolás mellett való döntés után ez az eredetileg tartaléknak szánt rendszer került 

előtérbe és kezdte meg működését immáron Bankközi Zsíró Rendszer (BZSR), majd 

Bakközi Klíring Rendszer (BKR) néven. A BKR 1994-es éles indulásától kezdve az 

1998. évi leállításáig egyetlen napon sem hibázott, nagyságrendileg 2 milliárd 

tranzakciót dolgozott fel. 

InterGIRO: 

A 2009-es év során hosszú előkészítést és mindenre kiterjedő, alapos tesztelést 

követően november 2.-i elszámolási nappal bevezetésre került az InterGIRO, a GIRO 

Zrt. új elszámolásforgalmi rendszere (GIRO, Igazgatósági határozat, 7/2009/4). A 

néhány hetes pilot és négy hetes hibamentes párhuzamos működést követően a korábbi 

elszámolómű végleg nyugdíjazásra került. A korszerű, Java-alapú, a további fejlődéshez 

is jó alapot nyújtó alkalmazást a Montran Corporation (New York, Egyesült Államok) 

szállította, amelynek több mint 35 országban működik klíringszoftvere. 

Az InterGIRO platform 2009 novemberében kezdte meg a munkát és beváltotta a 

hozzáfűzött reményeket, a működési tapasztalatok kedvezőek voltak. Az 

elszámolásforgalmi szolgáltatás rendelkezésre állása megfelelt az elvárt szintnek. 

Az InterGIRO továbbfejlesztésével, az InterGIRO2 projekt keretein belül valósult meg 

hazánkban a napon belüli többszöri elszámolás, amelyről az 4. fejezetben szólok 

bővebben. 

3.3.2.2. Az automatikus elszámoláshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlődése 
informatikai szemszögből 

1995-ben az elszámolóház az MNB megbízásából elkészítette – elsősorban a bankok és 

a nagy ügyfélkörrel rendelkező gazdálkodó szervezetek számára – a régi és az új 

számlaszámok megfeleltetését megkönnyítő, CD-n forgalmazott adatbázist és 

számítógépes programot, valamint kialakította és működtette az egyedi számlaszámok 

telefonos lekérdezésére alkalmas GIROPHONE szolgáltatást. Az év fontos eseménye 

volt továbbá a GIROMAIL levelezőrendszer elindítása. 

A bankrendszer ebben az évben tért át az új bankszámla számokra. Ekkor kerül 

kidolgozásra a közvetlen terhelések (csoportos beszedések) szabványosított központi 

megoldása is az MNB koncepciója alapján. 

1998-ban megindult a felkészülés az évezredváltás informatikai megoldására (Y2K), 

majd 1999-ben a pénzügyi ágazat banki része a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. 
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támogatásával készült fel arra, hogy a millenniumi évben a fizetési forgalom a szokásos 

menetben folyhasson. 

A 2000-es év fontos fejlesztést, a szakaszos elszámolás szeptember végi bevezetését és 

a kommunikációs szolgáltató-váltást követő átépítést és az adatközpont-kialakítást hozta 

magával. A társaság 4 órával hosszabbította meg a banki fogadási időt a szakaszos 

elszámolás beindításával. Harminc klíringtagnál lecserélték a 3 évnél régebbi végponti 

eszközöket. 

A GIRODAT Rt. 2002. év eleji integrálásával a GIRO Rt. létrehozta a GIRinfO 

Adatszolgáltatást azzal a céllal, hogy közhiteles és publikus adatbázisok elérésének 

biztosításával elősegítse a pénzintézetek hitelezési kockázatának csökkentését. 

2003-ban az elszámolásforgalomban több jelentős fejlesztés történt. Megvalósult a 

közvetlen benyújtású, csoportos fizetések funkcióinak bővítése. A banki végpontok 

frissítése mellett új hálózatfelügyeleti rendszer kiépítését fejezték be. A GIRO a 

klíringszolgáltatásra vonatkozó Üzletmenet Folytonossági Tervet dolgozott ki, melynek 

éles üzemi tesztelését az év közepén elvégezte. Elkészült az Informatikai Biztonsági 

Koncepció és Politika; a társaság által elvárt viselkedési normákat tartalmazó Etikai 

Kódexet az év első felében jelentették meg. 

2004 szeptemberében döntés született arról, hogy Magyarország csatlakozzon a 

határokon átnyúló, kis összegű euró átutalási rendszerhez, a STEP2-höz. Ennek 

technikai megvalósítását az MNB kifejezett kérésére a GIRO Rt. elvállalta. 

A társaság belső életében a szintén ez év során bevezetésre került Vállalat Irányítási 

Rendszer új színt hozott. Megvalósult az elektronikus dokumentumkezelés és 

archiválás, az adattárház létrehozásával száműzték a papír alapú munka jó részét 

napjaikból. 

2005-ben a GIRinfO Adatszolgáltatásnál sikeresen végrehajtottak egy korszerűbb 

platformra történő áttérést. 

Kiemelkedő projektje volt ennek az évnek az elszámolásforgalmi rendszer teljes 

infrastruktúrájának a lecserélése. Tovább folyik a GIRONet (napjainkban: GIROHáló), 

a társaság saját, védett kommunikációs hálózatára épülő adatátviteli szolgáltatásának 

fejlesztése. Elkezdődik az előkészítése az egy évtizede működő BKR elszámolómű 

cseréjének. 

A GIRinfO szolgáltatást 2007-ben már 80 ügyfél vette igénybe, csaknem másfél millió 

lekérdezést végrehajtva. A cég partnerei az innen nyert információkkal lényegesen 

megbízhatóbbá tették kockázatértékelési rendszerüket. 

2008-ban a GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás tranzakciós forgalma a kedvezőtlen 

makrogazdasági folyamatok ellenére 20%-kal nőtt az ügyfélkör bővülése mellett: az év 

végére 87 ügyfél vette igénybe egyablakos kiszolgálással, on-line módon a szolgáltatást. 

A válság hatására azonban a GIRinfO adatszolgáltatás lekérdezési tranzakcióinak a 

száma jelentősen csökkent. Az elmúlt 7 év látványos emelkedése után nagy esés 

következett. A havi lekérdezések átlagos száma 2008-ban még 146.737 volt, 2009-ben 

már csak 98.798, sőt 2010 első öt hónapjában további csökkenés eredményeként csak 

83.523 darab. 

A 2009-es év során hosszú előkészítést és mindenre kiterjedő, alapos tesztelést 

követően november 2.-i elszámolási nappal bevezetésre került az InterGIRO, a GIRO 

Zrt. új elszámolásforgalmi rendszere (GIRO, 7/2009/4). A néhány hetes pilot és négy 
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hetes hibamentes párhuzamos működést követően a csaknem napra pontosan 15 

esztendeje üzemelő elszámolómű végleg nyugdíjazásra került. 

3.3.3. A GIRO Zrt. menedzsmentje, tulajdonosok 

3.3.3.1. Elsőszámú vezetők az alapítástól kezdődően 

Vasvári György ügyvezető - majd vezérigazgató - (1988-1992) készíti elő a 

cégalapítást, indítja be a céget és készíti elő az SG2-BULL alapú elszámolási rendszer 

bevezetését. Ez a rendszer bizonyos banki funkcionális igények költségvonzata és banki 

érdekek miatt nem került éles üzembe. 

Szamosi László vezérigazgató (1992-2001) saját fejlesztésben valósította meg az első 

éles üzembe is állított elszámolóművi szoftvert, a BKR-t és vezeti a céget eredményes 

gazdálkodási/növekedési pályára. 

Legeza Péter elnök-vezérigazgató 2001. november 1. óta irányítja az elszámolóház 

működését. Megválasztása a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére történt, azzal a 

céllal, hogy a cég működése átláthatóbb és takarékosabb legyen. Legeza Péter ezt 

megelőzően az Interinvestnél (az Inter-Európa Bank elődjénél), a Citibanknál, a 

Westdeutsche Landesbanknál, a Postabanknál, majd a Magyar Nemzeti Bank 

tanácsadójaként kamatoztatta tudását. 

A Giro Zrt.-nél számos új szolgáltatással, köztük adatszolgáltatási (GIRinfO) és 

központi hitelinformációs szolgáltatásokkal (BISZ Zrt. megvásárlása) bővítette a cég 

tevékenységi körét. Új informatikai alapokon a Montran Co-val együttműködve új 

elszámolási szoftvert (InterGiro) vezetett be. Irányítása alatt a klíringszolgáltatás 

látványosan fejlődött, a közelmúltban pedig az eddigi legjelentősebb fejlesztés, a napon 

belüli elszámolás és a SEPA formátum bevezetése is sikerrel befejeződött. 

3.3.3.2. Tulajdonosi szerkezet 

1988-ban, az alapításkor a Giro Rt. 504 millió forint alaptőkével rendelkezett. Az 

alaptőke további részvény kibocsátásokkal folyamatosan emelkedett: 1992-ben 50 

millió, 1993-ban 30 millió, 1994-ben 30 millió, 1995-ben 5 millió névértékű, 1996-ban 

5 millió forint névértékű részvények kibocsátásával. 1996-ban a cég a saját vagyona 

terhére a jegyzett tőkéjét a háromszorosára, 1.872 millió Ft-ra emelte. 1997-ben ismét a 

saját vagyon terhére történt alaptőke emelés, így ettől az évtől 2496 db egyenként 

1.000.000 Ft névértékű, névre szóló részvényből tevődik össze a cég jegyzett tőkéje. 

A GIRO Zrt. részvényesei a társaság alaptőkéjét közel 2,5 milliárd forintra emelték fel 

az elmúlt évek során (összesen 2496 db részvény, minden részvény névértéke 1millió 

forint). 
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5. ábra: Az egyes tulajdonosok részesedése a GIRO Zrt. részvényeiből (%) 

Forrás: Saját szerkesztés a GIRO Zrt. adatai alapján 

 

Bár a klíringtagok (a BKR-hez közvetlenül csatlakozó hitelintézetek) száma nagyjából 

állandó, 2000 óta a részvénytulajdonosok száma a fúziók és a megszűnések 

eredményeként folyamatosan csökken. Az 1995. évi 43 részvény-tulajdonossal szemben 

2012-ben 23 részvénytulajdonosa volt a GIRO Zrt.-nek. 

3.3.4. A BKR (InterGiro1)21 működése 

A közelmúltban a magyarországi bankközi fizetési forgalom elszámolása továbbra is 

teljes mértékben elektronikus úton történt. Ez két módon, a BKR-en keresztül, illetve az 

MNB által működtetett, 1999-ben bevezetett VIBER
22

 alkalmazásával valósult meg. (A 

fenti két rendszert egészíti ki 2012 közepétől a későbbiekben bemutatásra kerülő napon 

belüli elszámolási platform.) 

A GIRO Zrt. által működtetett BKR a nemzetközi iránymutatásoknak és a legjobb 

gyakorlatnak megfelelő olyan elszámolási rendszert jelentett, amely kiépítettségével 

lehetővé teszi a belföldi bankközi pénzforgalom mindennapi zavartalan működését. A 

Bankközi Klíring Rendszer biztosította és biztosítja, hogy a hitelintézetek az ügyfeleik 

számára korszerű és magas színvonalú pénzforgalmi szolgáltatásokat kínálhassanak. A 

hitelintézeti igényeknek megfelelően a tárgynapi tranzakciók a következő elszámolási 

nap reggelére a klíringtagok számláján elszámolásra kerültek, így ezután az ügyfél 

számláján jóváírhatóak voltak. 

                                                      
21

 Az korábban bemutatott elszámolási szoftver, az InterGiro elnevezésének számozással való 

kiegészítését a későbbi InterGIRO2 elnevezésű fejlesztéssel való összetévesztés elkerülése érdekében 

alkalmazom. 
22

 Valós Idejű Bruttó Elszámolásforgalmi Rendszer 
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6. ábra: Egyedi tranzakciók folyamata a BKR-ben 

Forrás: GIRO Zrt. 

 

A folyamat lépései: 

1. Megbízás benyújtása [T-1 napra]. 

2. Megbízó ügyfél számlájának terhelése [T-1 napon] (megjelenítés a számlakivonaton). 

3. Bankközi tranzakció indítása [T-1 nap]. 

4. Tranzakció fogadása, elszámolása (figyelembe véve a keretet) és a bankközi pozíció 

kiszámítása [T elszámolási napra] a BKR-ben. 

5. Bankközi pozíció továbbítása és fogadása [T elszámolási napra], a banki számlák 

terhelése és jóváírása, a bankok értesítése. 

6. Tranzakció továbbítása és fogadása [T elszámolási napra]. 

7. Jogosult ügyfél számlájának jóváírása (megjelenítés a számlakivonaton). 

 

A BKR csak olyan tranzakciót számol el, amelynél a megbízó ügyfél és a jogosult 

ügyfél számláját különböző klíringtag vezeti. 
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4. Az pénzforgalmi infrastruktúra fejlesztése: InterGIRO2 

Az elmúlt évtizedekben az informatika fejlődésével párhuzamosan a hitelintézeti 

elszámolóházak szolgáltatásait is folyamatos bővülés és modernizáció jellemezte. Ezen 

folyamat eredményeképpen napjainkban a tranzakciók nagy volumene, jelentős 

adattartalma vagy biztonsági és sebességbeli követelmények többé már nem jelentenek 

fizikai akadályt. Az előző fejezetben bemutatott, Magyarországon 1994 vége óta 

működő automatizált bankközi elszámolási rendszer bevezetésekor még a nemzetközi 

élvonalba tartozott, szolgáltatásai a közelmúltig teljes mértékben kielégítőnek 

bizonyultak. A 2000-es évek végére azonban egyértelművé vált, hogy a bankközi 

zsírórendszer megújításra szorul, a hazai gazdaság igényei szükségessé teszik az európai 

és a világpiac szabályozói követelményeivel harmonizáló fejlődést, a továbblépést a 

tárgynapos elszámolás irányába. 

Ezen fő célkitűzéssel jött létre és valósult meg az InterGIRO2 (IG2) projekt. Az 

országos projekt keretében létrejövő új elszámolási rendszer 2012. július 2-án kezdte 

meg működését. Az alábbiakban bemutatom a projektet, szereplőit, a megvalósulásához 

vezető utat, majd áttekintem a fejlesztés eredményeit az új rendszer működését és annak 

hatásait. 

4.1. Az újítás előzményei 

Az elszámolás és a teljesítés időbeli közeledése az első hazai valós idejű bruttó 

elszámolási rendszer (RTGS
23

) bevezetésével, azaz a Magyar Nemzeti Bank által 

kialakított VIBER
24

-rel kezdődött, mely 1999. szeptember 3. óta működik, és 

elsősorban a bankközi, nagy értékű tranzakciós forgalmat szolgálja ki. 

A BKR és VIBER elindulásával a hazai elszámolómű Európa egyik legfejlettebb 

klíringrendszere volt. Az 1994-et követő években is folyamatos fejlődést figyelhettünk 

meg, de az üzleti fejlesztések sorából csak egy nagyobb projekt emelkedett ki: 1997. 

október 1-től két új fizetési mód vehető igénybe, a csoportos átutalás és a csoportos 

beszedés. Megállapítható, hogy Magyarországon a belföldi banközi átutalások esetében 

– 1994 óta változatlanul – jellemzően egy munkanap telik el a megbízás és a teljesítés 

napja között. 

Az ebből a helyzetből történő előrelépéshez olyan, a széles lakossági és vállalati kör 

által is használható rendszer létrehozására volt szükség, amelyben a nagy tömegű 

bankközi elszámolás és kiegyenlítés egy időben vagy egy azon napon történik meg. 

Ennek a következő lépésnek a megtételéhez jó kiindulópontot szolgáltatott az 

elszámolásforgalmat 1994 óta jól szolgáló elszámolómű helyét 2009-ben átvevő új, 

korszerűbb, XML-szabványt használó InterGIRO1 számítástechnikai platform. 

4.1.1. A Fizetési Rendszer Fórum (FRF) 

A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére jött létre 2003. június 11-én a Fizetési 

Rendszer Fórum (FRF). A fórumot a Magyar Államkincstár és a hazai pénzforgalomban 

meghatározó szerepet játszó hitelintézetek alapították a Bankszövetség támogatásával. 

„Az FRF önálló, önszervező, a hazai fizetési rendszer ügyei iránt elkötelezett, 

                                                      
23

 Real Time Gross Settlement (Valós Idejű Bruttó Elszámolás) 
24

 Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer 
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konzultatív jellegű szakmai szerveződés. Az FRF célja a hazai fizetési rendszerek piaci 

igényeknek megfelelő, folyamatos és hatékony fejlesztésének, e rendszerek európai 

fizetési rendszerekbe történő integrációjának az elősegítése. Az FRF ajánlásokat, 

javaslatokat dolgoz ki a hitelintézeti és a fizetési rendszer tagjai, felhasználói, valamint 

a szabályozó hatóságok részére. Az FRF jogi önállósággal nem rendelkezik, továbbá 

semmiféle üzleti tevékenységet nem folytat.”
25

 

A hazai elszámolásforgalom napon belüli elszámolás irányába történő 

előremozdításának lehetősége először a Fizetési Rendszer Tanácsban
26

 merült fel. 

Az FRT 2005. március 25-i ülésén döntött új, a megújulás előtt álló BKR funkcionális 

specifikációját kidolgozó munkacsoport felállításáról az FRF egyik bizottságának, a 

GIRO Bankszakmai bizottságának a keretében. A munkacsoport létrehozásának célja az 

volt, hogy az új elszámolómű kialakításakor az igények felmérése a lehető 

legalaposabban, a tényleges ügyféligényeket figyelembe véve történjék meg. Ezzel 

megkezdődött a tárgynapos elszámolás bevezetésének előkészítése. 

4.1.2. Nemzetközi környezet 

Az IG2 projekt tárgyát képező fejlesztés – bár közvetlen külső kényszer még nem 

indokolta – számos szempontból időszerű volt, a pénzforgalom magyarországi fejlődése 

mellett egyaránt következett a nemzetközi (elsősorban európai) trendekből és 

szabályozási irányokból is. A hazai pénzforgalom fejlesztésre szorult: Ugyan a BKR a 

projekt megvalósulása előtt is a PSD
27

 követelményének és a nemzetközi 

szabványoknak megfelelően működött, megállapítható, hogy a szolgáltatási szint 

javítása időszerű volt. 

4.1.2.1. A SEPA fizetési módok bevezetésének lehetősége 

A tagállamok gazdasági integrációja az Európai Unió leglényegesebb célkitűzései közé 

tartozik. Ezen cél megvalósulásának fontos eleme a tőke, az áruk és a szolgáltatások 

szabad áramlása. Az EU területén azonban az volt tapasztalható, hogy a tagállamok 

közötti pénzforgalom az egyes országok belső pénzforgalmához képest lassú és drága, 

ami korlátozni látszott a gazdasági integráció elmélyülését. Továbbá az euró 1999-es 

bevezetése és a nagy összegű eurófizetési műveleteket teljesítő közös fizetési rendszer, 

a TARGET
28

 létrehozása ellenére az euróövezetben a kis összegű elektronikus fizetési 

műveleteket továbbra is más-más módon dolgozták fel. Ez indokolta egy közös európai 

fizetési térség, a SEPA létrehozását (Bartha, 2003). 

Ennek érdekében az európai bankközösség megalakította az Európai Fizetési Tanácsot 

(EPC
29

), amelynek keretein belül kidolgozták a közös európai fizetési módokat (SEPA-

átutalás, SEPA-beszedés). 

                                                      
25

 FRF Szervezeti és Működési Szabályzat (elfogadva: 2003. szeptember 19.) 
26

 FRT - az FRF legfőbb irányító és döntéshozó testülete 
27

 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 
28

 Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System 
29

 European Payment Council 
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7. ábra: SEPA Credit Transfer (SCT) tranzakciók térnyerése 

a bevezetés óta az euróövezetben 
Forrás: Saját szerkesztés az Európai Központi Bank Adattár adatai alapján 

 

A SEPA fizetési módokat a SEPA-övezeten
30

 belüli eurófizetések lebonyolítására 

használhatják azok a pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek csatlakozását az EPC 

elfogadta.
31

 Az új fizetési módok elterjedése a kezdeti lassú növekedés után az elmúlt 

években felgyorsult, mára az eurózóna összes tranzakciójának bő 1/3-a SCT megbízás 

(7. ábra). 

4.1.2.2. T-napos elszámolás Európában 

Ahogyan arra korábban már utaltam jelenleg Európában többféle különböző fizetési 

rendszer működik. Ezek működtetői szintén nagy változatosságot mutatnak a kis értékű 

és/vagy nemzeti elszámolóházaktól egészen az EBA
32

 STEP2 páneurópai 

elszámolóházig. Számos EU-tagállamban ezek a szervezetek napon belüli elszámolási 

szolgáltatást is nyújtanak (8. ábra), ezek azonban nagymértékben eltérőek lehetnek (pl. 

az ügyfélkör, díjszabás, szabályozás tekintetében). A projektet megelőzően 

Magyarország ebből a szempontból nem tartozott az élvonalba, mivel hazánkban nem 

volt ilyen lehetőség, míg például Szlovákiában vagy Csehországban már létezett a kis 

értékű forgalmat kiszolgáló, valós idejű elszámolási rendszer. Hozzá kell tenni 

ugyanakkor, hogy a valós idejű vagy napközbeni rendszer létezése nem feltétlenül jelent 

tömeges napon belüli elszámolást (például, mert egyes országokban – habár a feltételek 

adottak – a jegybank vagy más hatóság nem írja elő az ügyféltől ügyfélig történő 

teljesítést, így az ténylegesen gyakran csak az esetek kis hányadában valósul meg). 

                                                      
30

 EGT, Svájc, Monaco, európai hatalmak egyes külbirtokai 
31

 Az elfogadás feltétele, hogy a résztvevő a fizetési mód szabályainak betartását egy alávetési 

nyilatkozatban vállalja. 
32

 Euro Banking Association 
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8. ábra: Tömeges napközbeni elszámolási rendszert működtető 

országok Európában 2010 elején 
Forrás: Saját szerkesztés az Európai Központi Bank és az Európai Fizetési Tanács 

adatai alapján, Wikipedia Commons térkép felhasználásával (Pál, 2012) 
 

4.2. A projekt jellemzői, lebonyolítása 

Az InterGIRO2 projekt célja az volt, hogy a belföldi, nem papíralapú átutalások 

tekintetében 2012. július 1-ig az összes klíringtagra vonatkozóan bevezetésre kerüljön 

az aznapi elszámolás és a SEPA-formátum. Az országos projekt e két különálló feladat 

összekapcsolódásával született meg. 

Mindhárom korábbi projektet (BKR, Csoportos, VIBER) országos projekt keretében 

valósították meg, azaz az érintett intézményeknek (GIRO, MNB, klíringtagok) saját 

belső projektet kellett létrehozniuk; ezeknek az egyedi projekteknek a koordinációja az 

országos projekt feladata volt. Ezen korábbi projektek tapasztalatai azt mutatták, hogy a 

jelenlegi „SEPA-szabványok alkalmazásával összekötött napközbeni elszámolás 

bevezetése” nevű projektet is országos projektként érdemes kezelni. 

Az volt a várakozás, hogy az elhatározott magyarországi fejlesztés hatására a hazai 

pénzforgalom nagyjából szinkronban fog fejlődni az euróövezetivel, az euró jövőbeni 

bevezetése ezért pénzforgalmi szempontból jóval egyszerűbben megvalósítható lesz. A 

pénzforgalom fejlesztésének függetlenítése az eurócéldátumoktól lehetővé teszi a 

fejlesztések optimális ütemezését, valamint a nemzetközi eurófizetések és a belföldi 

forintfizetések azonos számlavezetési rendszerekben történő kezelését. A készpénz 

nélküli fizetési forgalom felgyorsítása, az elektronikus üzenetek európai szabványokhoz 

igazítása, adattartamuk kibővítése elősegíti a beszerzési/termelési/értékesítési értéklánc 

adminisztrációs folyamatinak elektronizálását, a gazdaság versenyképességének 

javítását. Az európai és globális szabványok alkalmazása tovább erősíti a magyar 

gazdaság európai integrációját (InterGIRO2 Üzleti kézikönyv). 
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Megjegyzendő, hogy összetettségét, lebonyolításának nehézségét és a várható hatások 

jelentőségét tekintve az InterGIRO2 projekt messze túlszárnyalta a korábbi feladatokat 

és történetének eddigi legnagyobb kihívása elé állította a magyar kétszintű 

bankrendszert. 

4.2.1. Előkészítés 

A napon belüli elszámolás bevezetésének elképzelésével 2005-ben kezdtek el komolyan 

foglalkozni a szakemberek. Az FRF-munkacsoport megalakítását elsősorban a jelenlegi 

BKR-szabványok egyedi, nemzeti volta indokolta. A Bankközi Klíringrendszer akkori 

formájában a további fejlődés előtt akadályt jelentett, hiszen nem tette lehetővé az 

ügyfelek új, változó igényeinek kielégítését. Ez egyre inkább aktuális kérdéssé vált 

annak kapcsán, hogy a szabályozások megváltozásával lehetővé vált a bankok mellett új 

pénzforgalmi szolgáltatók piacra lépése is. 

A FRF GIRO Bankszakmai bizottsága még 2005-ben megtárgyalta és elfogadta a BKR 

megújítását célzó projekt fő tevékenységeit és időbeli ütemezését. Ennek megfelelően a 

stratégiai tervezés fázisában végül két munkacsoportban kezdődött meg a munka: 

 

 Ügyféligények felmérése munkacsoport 

A különböző ügyfelek igényeinek feltérképezése az egyes célcsoportokra (2. 

táblázat) specifikus kérdőívek segítségével. 

 

2. táblázat:Az ügyféligények kérdőíves felmérésének célcsoportjai 

 

Hitelintézetek 
A Bankközi Klíringrendszer közvetlen 

résztvevői 

Állami szervezetek 
Az MNB által kiválasztott 10-15 legnagyobb 

önkormányzat, Magyar Államkincstár 

Vállalatok 

A TOP 100 nagyvállalatból az MNB által 

kiválasztott kb. 50 cég; alapszolgáltatók; a 

középvállalati körből a munkacsoporttagok 

javaslata alapján kiválasztott kb. 80-100 cég, 

kisvállalati kör (kamarákon, szövetségeken 

keresztül) 

Lakosság 

A munkacsoporttagok banki dolgozói (mivel 

tőlük – pénzforgalmi affinitással és kellő 

rálátással rendelkező magánszemélyként – 

feltehetőleg releváns válaszok várhatók) 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank 
 

 Elszámolás és kiegyenlítés munkacsoport 

A kiegyenlítés és elszámolás módjaira vonatkozó lehetséges alternatívák 

felvázolása. 

 

A két munkacsoportban közös, hogy a munka adatgyűjtési-elemzési részét az MNB 

végezte, ezzel biztosították, hogy a hitelintézetek (képviselői) az egymásra vonatkozó 

érzékeny adatokat, ügyféligényeket ne ismerjék meg. 
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Az FRF munkacsoport által készített felmérések pozitív eredményei után a kérdést 2009 

januárjában a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa is tárgyalta, és egyhangúlag 

támogatta a napközbeni elszámolás bevezetését Magyarországon. 

Még 2009 novemberében megkezdte működését a GIRO új, külső szállító által 

fejlesztett modern elszámolásforgalmi platformja, az InterGIRO1
33

. Az új rendszer 

komoly informatikai előrelépés, és ennek köszönhetően stabil alapot teremtett a későbbi 

fejlesztésekhez. 

4.2.2. A SEPA-formátum és a T-napos elszámolás kapcsolata 

A közelmúltban eurót bevezető országok (Szlovénia, Málta, Ciprus, Szlovákia, 

Észtország) tapasztalataira alapozva megállapítható, hogy az euróbevezetés és az arra 

való felkészülés Magyarországon is jelentős munkaterhelést fog okozni, számos 

párhuzamos feladat akadályozza majd a SEPA-felkészülést. Ennek felismerésével 

felmerült az a lehetőség, hogy a SEPA fizetési szabványokat már a forint fizetési 

forgalomban alkalmazzák. Ezt az irányt erősítették az elmúlt évek folyamatosan csúszó 

euróbevezetési céldátumai és az ezzel kapcsolatos, továbbra is tartó bizonytalanság. 

A SEPA-szabvány mielőbbi bevezetése mellett szólt továbbá, hogy arra új elektronikus 

szolgáltatások építhetők, amelyek elősegíthetik a készpénz nélküli fizetési módszerek 

további térnyerését, a hazai pénzügyi rendszer és kultúra fejlődését. A SEPA-átutalások 

hozzáadott értéket nyújtanak a jelenlegi konstrukciókhoz képest, amit az ügyfelek 

számára a napközbeni elszámolásra történő áttéréssel együtt érvényesíteni lehet. 

Magyarországon a SEPA-hoz kapcsolódó koordinációs feladatokat a Magyar SEPA 

Egyesület végzi. Az FRF által létrehozott egyesület egyik fontos feladata a nemzeti 

átállási terv kidolgozása volt. Ennek során egyetértés alakult ki abban a kérdésben, hogy 

a pénzforgalmat már csak SEPA-alapon érdemes fejleszteni, hiszen legkésőbb az euró 

bevezetése után egyébként is alkalmazni kell a közös szabványokat. 

A Magyar SEPA Egyesület SEPA fizetési módok bevezetése munkacsoportja – 

mindezen és további tényezőket figyelembe véve – megvizsgálta a bevezetéssel 

kapcsolatos feladatokat, a megvalósítás költségeit és a lehetséges ütemezést. 

Megállapította, hogy a napközbeni elszámolás és a SEPA-üzenetszabványok 

bevezetésének összekapcsolása kézenfekvő. Ennek egyik magától értetődő oka volt az 

is, hogy a napközbeni elszámolási platform megvalósítását (új fejlesztés lévén) nem 

érdemes elavult szabványokra alapozni. 

Az InterGIRO2 projekt keretein belül kidolgozásra kerülő, új számítástechnikai 

platformmal (elszámolóművel) szemben elvárásként fogalmazódott meg, hogy 

egyszerre tegye lehetővé a megbízások tárgynapon belüli teljesítését, a SEPA-

üzenetszabványok használatát, valamint a pénzforgalom felkészítését az euróátállásra. 

Az új rendszer indulásakor egy ideig csak SEPA típusú átutalás elszámolását tervezték, 

de a várakozások szerint később ehhez csatlakoznak a SEPA-beszedési konstrukciók is. 

A fenti megfontolások alapján konszenzus alakult ki abban, hogy a hazai pénzforgalmat 

már csak SEPA-alapon érdemes fejleszteni, a SEPA-átutalás (HCT
34

) a napközbeni 

elszámolással egy időben vezethető be. A két feladat a jelenleg is folyamatban lévő 

InterGIRO2 projektben egyesül (InterGIRO2 External Interface Specification). 

                                                      
33

 Az új rendszer bevezetését 2008 végére tervezték, de az a külső informatikai fejlesztés elhúzódása 

miatt csúszott. 
34

 Hungarian Credit Transfer: forintalapú SCT (SEPA Credit Transfer) 
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4.2.3. A projekt indulása 

Az FRT a 2009. október 20-i ülésen támogatta a napközbeni elszámolásnak a 

beterjesztett specifikáció szerinti megvalósítását, és felkérte a Magyar Bankszövetséget, 

a Magyar SEPA Egyesületet, az MNB-t és a GIRO Zrt.-t a SEPA-szabványok 

alkalmazásával összekötött napközbeni elszámolás bevezetésére irányuló országos 

projekt megszervezésére (Országos Projekt Alapító Dokumentum). 

A projekt megindításáról szóló döntést 2010. június 23-i ülésén hozta meg az FRT: 

elfogadta az ülésre előterjesztett Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) és 2010. július 

1-jei indulással megalapította az országos projektet, amely a terv szerint legkésőbb 

2012. július 2-re megvalósítja a SEPA-szabványnak megfelelő, belföldi átutalások 

napközbeni elszámolását. 

Ezt követően, még 2010 októberében, a klíringtagok csatlakozása után a Magyar 

Nemzeti Bank rendeletének segítségével véglegessé vált a jogi szabályozó környezet, és 

az év végéig felálltak az intézményi projektek is. 

4.2.4. Szervezeti felépítés 

Az IG2 országos projekt a Projektirányító Bizottságból, a projektvezetésből, a 

munkacsoportokból, valamint az intézményi és klíringtagi alprojektekből épül fel (2. 

ábra): „Az FRT a projekt megrendelője, de a projektszervezetnek nem része. A Projekt 

Irányító Bizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik az FRT-nek. Az országos 

projekt elsősorban koordinátori szerepet tölt be, és törekszik arra, hogy a felmerülő 

szakmai problémákra minél hamarabb szülessen megoldás.”
35

 

 

 
 

9. ábra: Az InterGIRO2 projekt szervezeti felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés A SEPA szabványnak megfelelő belföldi átutalás napközbeni 

elszámolásának megvalósítása – Országos Projekt Záró Dokumentum alapján 
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 A SEPA-szabványnak megfelelő belföldi átutalás napközbeni elszámolásának megvalósítása – 

Országos Projekt Alapító Dokumentum 
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4.2.5. A projekt vezetése 

4.2.5.1. Projektirányító Bizottság 

Az országos projekt felső szintű döntéshozó szerve a Projektirányító Bizottság (PIB) 

volt, amely a lebonyolítása során rendszeresen (19 alkalommal) ülésezett, felügyelte a 

projekt végrehajtását, ellenőrizte a projekt működését és meghozta a projekttel 

kapcsolatos stratégiai döntéseket. A PIB tagjait az alábbi intézmények delegálták: 

 Magyar Nemzeti Bank (elnök) 

 GIRO Zrt. 

 Magyar SEPA Egyesület 

 Magyar Bankszövetség 

4.2.5.2. Projektvezető 

A Fizetési Rendszer Tanács elvárása az volt, hogy a projektvezető egy profi, független, 

külső személy legyen, akit a PIB bíz meg, és aki a PIB-nek tartozik folyamatos 

beszámolási kötelezettséggel. A projektvezetőt a GIRO Zrt.
36

 jelölte, a PIB tagjai 

egyhangúan támogatták és megbízták a projekt vezetésével. 

4.2.6. Munkacsoportok 

A operatív munkavégzés színterei a munkacsoportok voltak, amelyek a projektvezetés 

által meghatározott mandátumuknak megfelelően végezték feladatukat. A PAD két 

munkacsoport, a Bankszakmai munkacsoport és az Ügyfelek felkészítése munkacsoport 

létrehozását irányozta elő. A projekt feladatai a későbbiekben szükségessé tették a 

kommunikációs és jogi munkacsoportok létrehozását is. 

4.2.6.1. Bankszakmai munkacsoport (BMCS) 

A projekt indulásakor ún. Bankszakmai munkacsoport alakult, amely folytatta a korábbi 

két munkacsoport (Napközbeni elszámolás és a SEPA fizetési módok bevezetése) által 

elkezdett munkát. A munkacsoport feladata a GIRO által készített részletes specifikáció 

ellenőrzése, bankszakmai szempontból történő értékelése, valamint a felmerülő 

bankszakmai kérdések megoldása annak érdekében, hogy a felkészülés a klíringtagok 

oldalán is zökkenőmentes lehessen. 

4.2.6.2. Ügyfelek felkészítése munkacsoport 

A Projekt Alapító Dokumentum előrevetítette a BMCS mellett egy másik munkacsoport 

létrehozását, amelynek feladata a hitelintézetek külső ügyfeleinek szóló, közös 

kommunikáció megtervezése, a koordinált kommunikáció támogatása. Ezen egyre 

aktuálisabbá váló feladat megoldására a PIB 2011. június 2-án döntött az ún. 

Kommunikációs munkacsoport létrehozásáról. A munkacsoport delegált tagjai a 

Bankszövetség, a GIRO, az MNB, további klíringtagok és a Takarékszövetkezetek 

Országos Érdekképviseleti Szövetségének képviselői lesznek. 

4.2.6.3. Jogi munkacsoport 

A projekt második felében szükségessé vált a GIRO és a klíringtagok között 

megkötendő klíringszerződések és a különböző üzletszabályzatok megalkotása. Ezen 

munkák elvégzésére, valamint további speciális jogi feladatok ellátására a PIB 2011. 
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 A projektvezetés finanszírozását a GIRO Zrt. vállalta. 
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június 2-i ülésén határozott a Jogi munkacsoport megalkotásáról, amelynek összetétele: 

Bankszövetség, GIRO, klíringtagok volt. 

4.2.6.4. Kommunikációs munkacsoport 

A kommunikációs munkacsoport feladatai a projekt időtartamának végére 

koncentrálódtak. Kompetenciái közé tartozott a rendezvények, sajtótájékoztatók 

szervezése, nyomdai szóróanyagok, bemutató film készítése, stb. 

4.2.7. Intézményi projektek 

Az országos projektben résztvevő egyedi intézmények (klíringtagok, GIRO Zrt., MNB) 

elsősorban a saját projektjük határidőre történő lebonyolításáért voltak felelősek; de 

feladatuk volt emellett többek között a köröztetett dokumentumok véleményezése, a 

munkacsoportokban való részvétel, státuszjelentések készítése stb. Az intézményeknek 

egyedi projekteket kellett indítaniuk, hiszen az új rendszerben minden – MNB-rendelet 

hatálya alá tartozó – pénzforgalmi számlavezetéssel foglalkozó intézmény számára 

kötelező az új rendszerben történő tranzakció küldés és fogadás
37

, illetve a közvetlen 

BKR-tagok számára a közvetlen VIBER-tagság. 

4.2.7.1. A Magyar Nemzeti Bank szerepe 

Az MNB belső projektje az egyedi intézményi projekteken kívül alapvetően azért volt 

felelős, hogy a VIBER-t a napközbeni elszámoláshoz kapcsolódó, kiegyenlítői 

funkcióra felkészítse. 

Az MNB ugyanakkor – a pénzforgalomért felelős hatóságként – a kezdetektől fogva 

elkötelezett volt mind a napon belüli tömeges elszámolás, mind a SEPA-szabványok 

bevezetése tekintetében, ennek érdekében kész volt a szükséges szabályozói lépéseket is 

megtenni. (Az egyeztetések során világossá vált, hogy a projekt ütemterv szerinti 

haladásának biztosítása érdekében jogszabályi koordinációra van szükség.) 

2010 októberében a Magyar Nemzeti Bank 2012. július 1-jei hatályba lépéssel úgy 

módosította a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendeletét, hogy az lényegében 

megköveteli a pénzforgalmi szolgáltatóktól a napközbeni elszámolási szolgáltatás aktív 

használatát. 

A Magyar Nemzeti Bank az InterGIRO2 projektre kiemelt figyelmet fordított, amit 

abból is logikusan következik, hogy általa rendszerkockázati szempontból fontos hazai 

fizetési rendszernek minősített BKR-fejlesztéséről volt szó. (MNB, 2008) 

4.2.7.2. A GIRO szerepe 

A projekt egyik kulcsszereplője a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. volt, amely az 

elszámolómű határidőre történő elkészítéséért felelt. Kompetenciája volt továbbá az 

elszámolómű és a klíringtagok közötti üzenetek specifikációjának elkészítése és 

megvitatása a Bankszakmai munkacsoporton belül. A GIRO Zrt. végezte továbbá az 

integrációs tesztek megszervezését és az országos projekt tevékenységét is 

nagymértékben elősegítette azzal, hogy technikai hátteret nyújtott a projektvezető 

munkájához. 

Korábban a GIRO Zrt.-nek az elszámolásforgalmat 1994 óta szolgáló, saját fejlesztésű 

elszámolóműve – habár 2009-ig megbízhatóan működött – elavult, s átadta helyét egy 
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új, külső szállító által fejlesztett számítástechnikai platformnak, az InterGIRO1-nek, 

amely 2009. november 2-i elszámolási nappal éles üzembe állt. Az új platform a régi 

elszámolóművel azonos szolgáltatásokat nyújtott és nyújt (a váltás a bankközi 

klíringrendszer résztvevőire sem rótt különös terhet). Ez a rendszer számos szempontból 

– ahogy a neve is mutatja és ahogy korábban már utaltam rá – az InterGIRO2 elődjének 

tekinthető, és akkori létrehozása nagyban megkönnyítette a szóban forgó projekt 

véghezvitelét. (PAD – GIRO Zrt. Éves jelentés 2009, 2010) 

4.2.7.3. A klíringtagok projektjei 

Az egyes klíringtagok projektjei alapvetően a saját számlavezető rendszereik határidőre 

történő felkészítéséért, továbbá a GIRO által szervezett integrációs tesztekben történő 

sikeres részvételért voltak felelősek. Az InterGIRO2 projekt a pénzintézetek alapvető 

fontosságú rendszereinek jelentős részét érintette. (10. ábra) 

 

 

 
 

10. ábra: Az InterGIRO2 projekt során módosítandó banki rendszerek
38

 

Forrás: saját szerkesztés a Napközbeni elszámolás 

munkacsoport (2009) információi alapján 

 

 

4.2.8. Az InterGIRO2 költségei 

Az országos projekt saját költségvetéssel nem rendelkezett, mivel minden szereplője a 

saját költségeit (pl. fejlesztési költségek, munkacsoportokban résztvevő alkalmazottak 

bére, stb.) viselte. 

A projektvezető
39

 költségének finanszírozását a GIRO Zrt. biztosította. 

                                                      
38

 Az ábrázolt elméleti modelltől az egyes klíringtagoknál eszközölt, tényleges fejlesztések esetenként 

eltérőek lehettek. 
39

 A rendkívül összetett és időigényes projektvezetési feladat ellátására külső szakértő került felkérésre. 
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4.2.9. A projekt lezárása, a rendszer indulása 

Az InterGIRO2 országos projekt legnagyobb mérföldköve természetesen az első sikeres 

elszámolásforgalmi nap volt: 2012. július 2-án reggel sikeresen elindult az IG2 

rendszer. Azóta az aznapi elszámolású üzenetek küldése és fogadása (a Magyar 

Államkincstár kivételével
40

) minden résztvevő klíringtagnál megfelelő módon működik. 

Ezzel a projekt – a bankszektor példás együttműködésének köszönhetően határidőre 

elkészült, céljai megvalósultak. A magyarországi elszámolás-forgalmi rendszer jelentős 

mértékben korszerűsödött anélkül, hogy a GIRO vagy a bankok átutalási díjai érdemben 

drágultak volna. A Projekt Irányító Bizottság 2012. szeptember 6-án az Országos 

Projekt Záró Dokumentumot elfogadta, és a projektet lezárta. 

4.2.10. A napon belüli elszámolás következményei 

Az első és legnyilvánvalóbb kedvezményezettje a gyors utalásoknak az a felhasználó 

ügyfél, akinek azonnali bankközi pénzforgalmi szolgáltatásra van szüksége. Ilyen 

esetekben a szokásos tranzakciós költség eltörpül a gyorsaságból fakadó üzleti előnyök 

mellett. Ugyanekkor az elszámolási gyorsaság növelése csak egy határig valós üzleti 

igény. Ezért a valós idejű rendszerek helyett hatékonyan üzemeltethető egy gyakori 

elszámolási ciklusokkal működtetett rendszer is, mint pl. az InterGIRO2. 

Jelentős szakmai viták folytak arról, hogy a tárgynapi elszámolás hatására a 

banki szektor milyen mértékben veszíti el az ezzel kapcsolatos kamatbevételét. Két 

szélső álláspont létezik. Az egyik szerint a számlavezető lakossági és vállalati ügyfelek 

hiába kapják meg a pénzüket tárgynap napközben, azzal aznap már semmit sem fognak 

kezdeni, és így az a gyakorlatilag nulla kamatozású folyószámlákon marad. Azaz a 

tárgynapi folyószámla-állományok az aznapi tranzakciós volumennel növekedni 

fognak, és így nem változik a bankszektor nyereségessége. 

A másik, a kereskedelmi bankszakemberek álláspontját bemutató elgondolás az, 

hogy a folyószámla-átlagállományokat a tárgynapi elszámolás nem befolyásolja, azok 

változatlanok maradnak. Ugyanis a lakosság esetében a jellemző folyószámla-

gazdálkodás az, hogy fizetéstől fizetésig élnek. Így hiába érkezik meg a fizetés pl. 5-e 

helyett 4-én, a lakosság az eddigi – példaként említett – 5-ei fordulónapos havi ciklusról 

egyből átáll a 4-ei fordulónapos havi ciklusra, s így a folyószámla átlagállománya 

változatlan marad. E szerint a különbség a bevezetés hónapja volt, amikor a szokásos 

költési keret egy nappal rövidebb időszakot fedett le. Azaz abban a hónapban a 

lakossági fogyasztás vagy megtakarítás egy kicsivel magasabb lehetett
41

. A vállalati 

ügyfelek esetében az adatelemzések azt mutatják, hogy a folyószámla-állomány a 

szokásos pénzforgalom nagyságával/intenzitásával arányos. Azaz a vállalatok annyi 

pénzt tartanak a folyószámlájukon, amennyi néhány napi átlagos kiadásukat 

biztonságosan fedezi. Ennek nyilvánvaló következménye, hogy az egy nappal hamarabb 

jóváírásra kerülő összegek nem változtatják meg az átlagos folyószámla-állományt, 

hiszen annak szükséges szintjét az éves pénzforgalom nagysága határozza meg, és nem 

a több részletből összeálló jóváírások gyorsasága. Azaz sem a lakossági, sem a vállalati 

átlagos folyószámla állományt nem befolyásolja a tárgynapos elszámolás. Másképp 

fogalmazva a banki szektor teljes mértékben elveszítette az ún. float nyereségét 

(leszámítva a fennmaradó éjszakai elszámolást). 
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 A MÁK egyelőre döntően csak fogad, ez megfelel a projektben tervezetteknek. 
41

 Ennek igazolása, számszerűsítése nem tárgya a dolgozatnak. 
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A napon belüli elszámolás megvalósítása felgyorsította a tömeges 

pénzforgalmat. Ez a gazdasági élet szereplői számára alapvetően jó hír, viszont új 

folyamatokat és kockázatkezelési eljárásokat követel meg a lebonyolítóktól. A korábbi 

egy munkanapos ciklusok néhány órára rövidültek, így pl. a pénzmosási és csalási 

tevékenységek kiszűrésre és az azzal összefüggő cselekvésre a korábbi egy nap helyett 

legfeljebb egy-két óra áll rendelkezésre. Továbbá nem szabad elfelejteni, hogy csalás 

esetén a gyors lebonyolítás a csalók érdekeivel is egybeesik, hiszen az elcsalt összeggel 

azonnal el tudnak tűnni. Nemzetközi tapasztalatok alapján biztosak lehetünk abban, 

hogy a klíringtagok, a klíringház és a jegybank mellett a csalók is készültek erre az új 

időszakra, ugyanis két hasonló pénzügyi kultúrájú ország, az Egyesült Államok és 

Nagy-Britannia összehasonlításakor az volt a tapasztalat, hogy a napon belüli 

elszámolást nyújtó Nagy-Britanniában tízszer annyi a csalási próbálkozás, mint a nem 

tárgynapi elszámolású USA-ban.
42

 

A tárgynapiság előnyei közül ki kell emelni azt, hogy nagy projektek és több 

alvállalkozói szint bevonása esetén ez a fizetési folyamat a korrekt és időben esedékes 

kifizetés lehetőségét hatékonyan biztosítja. Ugyanekkor meg kell jegyezni: amennyiben 

a nagyvállalatoknál fennmarad az a gyakorlat, hogy a fizetési tranzakciókat a lehető 

legutolsó pillanatig elhúzzák, akkor a tárgynapos utalási rendszer pozitív hatásai nem 

fognak érvényesülni. Azaz a korszerűbb rendszer nem eredményezi az amúgy 

tőkehiányos kisvállalatok gyorsabb pénzhez jutását – miközben megfelelő használat 

mellett a körbetartozási láncokkal
43

 veszélyeztetett iparágakban, illetve forráshiányos 

gazdasági környezetben a tárgynapi átutalási rendszerek hozzájárulnak a folyamatos és 

kiszámítható működés fenntartásához (Milne–Tang [2005]). Belga és ausztrál 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a tárgynapos elszámolási rendszerek hatására maguk az 

üzleti folyamatok is átalakulnak, így az egész gazdaság termelékenysége növekszik. A 

gyorsabb pénzforgalom hatására nő a felhasználói ügyfélkör elégedettsége, és 

csökkenek a fizetések teljesítési kockázatai is (nagyrészt az említett országokban 

jellemző csekkes szolgáltatások kiváltása miatt). (Senechal–Patel [2008]) 

A tárgynapi elszámolások egyik szolgáltatói következménye a díjszabások 

transzparenciája, hiszen ettől kezdve a tranzakciós díjakat önmagukban az átutalások 

folyamata és költsége alapján határozzák meg. Korábban a díjak meghatározásánál az 

átutalási időtartam alatti kamatnyereséget, a float
44

 bevételt is figyelembe vették. Az 

elszámolási rendszer megváltozása a bankok között kisebb versenyt is eredményezhet. 

A verseny termékszinten jelenhet meg a számlavezetési, a tranzakciós és a 

megtakarítási, betéti piacon, hiszen a gyorsaság, illetve az eltűnő float lehetőség miatt 

mindkét területen finomodások várhatók. Végső soron érdemes megemlíteni, hogy az új 

folyamatokra való átállásnak jelentős banki költségei is vannak, amelyek informatikai 

fejlesztésekből, a belső folyamatok, szervezet stb. megváltoztatásából származnak. Ezen 

hatások miatt az átutalási díjak emelése lehet indokolt
45

. 
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 MICKEY BOODAEI Security above all! című előadása alapján (Finnováció 2011. konferencia, Budapest, 

2011. október 27.) 
43

 A körbetartozásnak nevezett probléma mögött sok esetben lineáris tartozási lánc áll – ilyen esetekben 

nem érvényesülnek a napon belüli elszámolás nyújtotta potenciális megoldási lehetőségek. 
44

 A hitelintézetek az ügyfelek számláit a megbízás napján megterhelik, de ez a pénz még náluk marad és 

csak egy későbbi napon kell a címzett számláját vezető bank részére átadniuk. Eddig az ideig az 

ügyfélnek nem fizetnek kamatot, de nekik maguknak kamatjövedelmük képződik belőle. Ez 

Magyarországon (az IG1 rendszerben) két bank között tipikusan 1 nap, amely hétvégéken három napra 

emelkedik (ünnepekkor, munkanap-áthelyezésekkor pedig akár 4-5 nap is lehet). 
45

 Emellett a 2013 elejétől bevezetésre kerülő tranzakciós illeték is a díjak növekedésének irányába hat. 
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Az elmondottaknak megfelelően a korszerűbbé és fegyelmezettebbé váló üzleti 

folyamatok erősíthetik a gazdaságot. A sikerességnek feltétele az, hogy a banki 

ügyfelek a saját és a közösség érdekében jól éljenek ezzel a korszerű 

elszámolásforgalmi szolgáltatással. (Kovács & Pál, 2012) A napon belüli elszámolás 

következményeinek kérdésével a további fejezetekben is foglalkozom. 
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5. A pénzforgalom időbeli megoszlása 

A korábbiakban láttuk, hogy a magyarországi automatikus elszámolási korszak kezdete 

óta a bankközi klíring forgalmat évről-évre folyamatos bővülés jellemezte 2008-ig, 

majd a rövid hullámvölgy után is újra növekvő forgalmi adatokat tapasztalunk (lásd: 

3.3.1.1.). Fontosnak tartom bemutatni, hogy a fizetések időbeli megoszlása a 

növekedéstől eltekintve sem homogén, ezért ebben a fejezetben kitérek a naptári napok 

alakulásának jelentőségére, az állami újraelosztás bankközi klíringet befolyásoló 

elemeire és napon belüli elszámolás esetleges további hatásaira. 

5.1. A vizsgálat tárgyát képező adatbázisok 

A fejezet során bemutatott és elemzett klíring adatokat a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. 

és a Magyar Nemzeti Bank bocsátotta rendelkezésemre. A GIRO Zrt. által szolgáltatott 

napi szintű tranzakció érték és volumen adatok a 2004. január 1. és 2012. december 31. 

közötti időszakra vonatkoznak. A rendelkezésre álló adatokból két, az elemzések 

alapjául szolgáló adatbázist hoztam létre, amelyek közül az egyik esetén a Magyar 

Államkincstár tranzakciói kiszűrésre kerültek. Ennek megfelelően a két adatbázis az 

alábbi adatsorokat (tranzakció típusokat) tartalmazza: 

 MÁK tranzakcióival együtt 

- egyszerű átutalás 

- közvetlen csoportos átutalás 

- közvetett csoportos átutalás 

- csoportos beszedés teljesítése 

- egyéb tranzakciók 

- összes tranzakció (szumma) 

 Kincstári tranzakciók nélkül 

- egyszerű átutalás 

- (közvetett) csoportos átutalás 

- csoportos beszedés teljesítése 

- egyéb tranzakciók 

- összes tranzakció (szumma) 

A MÁK tranzakciói a 2012-es évben a teljes bankközi klíringforgalom 16 (érték), 

illetve 22 (volumen) százalékát tették ki (11. ábra). Az egyes elemzések során a 

vizsgálat céljának megfelelő adatbázist fogom választani. A volumen- és érték adatok 

az elszámolás napjához vannak hozzárendelve, azaz az egyes tranzakciók nem a 

megbízás benyújtásának időpontjában, hanem a jogosult bankszámláján történő jóváírás 

napján szerepelnek az adatbázisban
46

. 
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 A két nap a napon belüli elszámolás rendszerében (2012. július 2. után) az esetek többségében 

megegyezik. 
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11. ábra: A Magyar Államkincstár tranzakciói 

a teljes BKR forgalom arányában (2012) 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés a GIRO Zrt. adatai alapján 

 

 

Az 5.4. pontban elvégzett napon belüli pénzforgalomra vonatkozó vizsgálatokhoz az 

adatokat az MNB biztosította. Ezek a napon belüli elszámolás előkészítésének 

időszakából származnak. Az MNB 2007 márciusára vonatkozóan adatszolgáltatást kért 

a 10 legnagyobb forgalmat lebonyolító klíringtagtól a lebonyolított tranzakciók 

óra:perc
47

 bontásban való rögzítésével kapcsolatban. Az ebből létrehozott adatbázisban 

a hónap napjainak minden egyes percére rendelkezésre állt az adott percben indított 

tranzakciók száma és értéke. A napon belüli elszámolás ciklusaira vonatkozóan 2012 

szeptemberének volumen és érték adataival dolgozom. 

 

 

 
12. ábra: Az időbeli vizsgálatok alapjául szolgáló adatbázis szerkezete 

Forrás: A szerző szerkesztése 

  

                                                      
47

 A hitelintézetek számára kötelező a megbízások beérkezésének ilyen pontosságú nyilvántartása 

(ügyfélvédelmi, stb. okokból). 
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5.2. A pénzforgalom naptári éven belüli karakterisztikája 

A tranzakciók időponthoz köthetősége szempontjából alapvetően kétféle megbízást 

különböztethetünk meg. Az egyik csoportba azok tartoznak, amelyek minden hónapban 

(vagy negyedévben) hozzávetőlegesen ugyanazon a napon esedékesek. Ezek jellemzően 

az államhoz köthető tranzakciók (nyugdíjfizetések, az állam felé történő adófizetések, 

közalkalmazottak, köztisztviselők munkabére, stb.), de ide sorolhatóak például a 

közüzemi díjak, állandó átutalások és egyéb fix határidős megbízások. A tranzakciók 

másik része a mindennapi piaci folyamatokhoz kapcsolódik, áruk, szolgáltatások 

ellenértékének kiegyenlítését takarja, ahol a teljesítés időpontjától elválhat a fizetés 

időpontja: vállalatok esetén az egymás megszabott fizetési határidőkön belül a 

kötelezett szabadon választhatja meg a tranzakció időpontját. Kérdés ugyanakkor, hogy 

az (elsősorban kincstári) egyszeri elszámolási események milyen mértékben 

befolyásolják a BKR tranzakciók időbeli eloszlását, illetve, hogy a „normál” piaci 

tranzakciók is okozhatnak-e jelentősebb forgalmú elszámolási napokat. Ehhez 

kapcsolódó feltételezésemet az alábbi hipotézisben (H1) fogalmaztam meg. 

 

H1: A bankközi klíring rendszer tranzakcióinak egyenetlen időbeli megoszlása 

jelentős részben a jellegükből fakadóan időponthoz köthető, nagyrészt kincstári 

tételek adott napokon történő teljesülésére vezethető vissza. 

 

5.2.1. Hónapok közötti szezonális eltérések 

Kezdeti vizsgálataimat a MÁK tranzakcióit nem tartalmazó adatbázisból kiindulva 

végzem annak megállapítása érdekében, hogy a klíring tranzakciók időbeli megoszlását 

ez esetben is heterogenitás jellemzi-e. A 13. ábra a vizsgált időszak adatait havi 

bontásban mutatja, amiből jól kirajzolódnak az egyes évek és könnyen megfigyelhetőek 

az ismétlődő éven belüli szezonális eltérések. 

 

 
13. ábra: A BKR forgalmának alakulsá havi bontásban, 

a Magyar Államkincstár tranzakciói nélkül (2004-2012) 
Forrás: Saját szerkesztés a GIRO Zrt. adatai alapján 

 

Érdemes tehát figyelmet fordítanunk az éves elszámolásforgalom szezonalitására. Az 

elszámolóház éves jelentéseiben (GIRO, 1998-2013) találkozhatunk hasonló, a 
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tranzakciók havi számát és/vagy értékét bemutató ábrákkal, táblázatokkal, azonban ezek 

a legtöbb esetben nem számolnak a munkanapok és ezáltal banki napok eltérő számának 

hatásával. A vizsgált időszakban átlagosan 21,16 banki nap jutott egy naptári hónapra, a 

minimum 19, a maximum 23 nap volt. Érdekes adalékul szolgál ehhez, hogy egy adott 

hónap esetén is megjelentek ezek a szélsőértékek: 2010 decemberében 23, 2012 

decemberében viszont csak 19 banki nap volt, tehát nem jelenthető ki, hogy vannak 

jellemzően „rövidebb” és „hosszabb” hónapok. Kis mértékben az éves adatok 

összehasonlítását is nehezítheti a „naptár-hatás”, hiszen a kilenc év alatt 251 és 256 

banki napos év is előfordult. 

 

Az éves szezonalitás – hétvégék, állami és egyházi ünnepek és egyéb bankszünnapok 

hatását kiküszöbölő – havi szintű elemzéséhez továbbra is a MÁK tranzakciók nélküli 

adatbázisból indultam ki, mivel az állami ki- és elsősorban befizetések (pl. év végi adó-

határidők) jelentősen torzíthatnák a kapott eredményeket. Kiszámítottam a vizsgált 9 év 

108 hónapjára vonatkozóan az egy banki napra eső összes BKR tranzakció értékét és 

volumenét, majd az egyes évek értékeit átlagoltam. A vizsgálat eredményét a 14. ábra 

mutatja be. 

 

 
14. ábra: A bankközi klíring forgalom havi szezonális eltérései 

egy banki napra jutó átlagos érték és volumen alapján (2004-2012; MÁK nélkül) 
Forrás: A GIRO Zrt. adatai alapján a szerző számítása és szerkesztése 

 

Az ábrából látható, hogy még a kincstári tranzakciók kiszűrésével is a legerősebb hónap 

a december tranzakció érték és volumen tekintetében egyaránt (ez a 13. ábrát tekintve is 

egyértelmű volt), de a banki napok számát figyelembe véve is igaz). Emellett 

megfigyelhető a többi év végi hónap dominanciája, de a tranzakciószámot tekintve 

magas értékekkel rendelkezik április és július is (utóbbi a legmagasabb értékkel bír a 

banki napok átlagos számát illetően is). Mindkét paraméter tekintetében gyenge 

hónapok január és augusztus, ami többek között az erős megelőző hónapok, ill. a 

szabadságolások időszakának együttes hatásával magyarázható. 
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5.2.2. Az egyes tranzakciótípusok időbeli megoszlásának jellemzői 

A H1 hipotézisben foglaltak megítéléséhez célszerű típusonként megvizsgálnunk az 

egyes tranzakciók viselkedését. Mivel feltételezésem szerint az időbeli koncentrációban 

nagy szerepe van az állami tételeknek, így ezúttal az a MÁK tranzakcióit is tartalmazó 

adatbázis szolgál az elemzés alapjául. 

A tranzakció-típusok időbeli kötődés szempontjából releváns jellemzőinek bemutatását, 

ezáltal a hipotézis (H1) bizonyítását a vizsgált időszak naptári évei napi szintű 

elszámolásforgalmi adatainak elemzésével és vizualizációjával kísérelem meg. 

Az ún. hőtérképeknek számos fajtája és alkalmazási területe létezik. A 

térinformatikában alkalmazott tematikus térképek (Bartz, 1979), vagy a weboldalak 

egyes részeinek nézettségét, figyelemfelkeltő képességét bemutató „eye tracking” 

ábrázolások (Djamasbi, et al., 2010) egyaránt hőtérképek. A mátrixokból kiinduló 

hőtérképek (cluster heat map) az egyes cellákhoz tartozó adat-értékek színekkel történő 

grafikus reprezentációi. Ezzel a típussal gyakran találkozhatunk molekuláris biológiai 

kutatásokban, például a különböző mintákban megvalósuló génkifejeződések 

erősségének bemutatására alkalmazzák (Weinstein, 2008). Ezt a hőtérkép típust 

alkalmazom az elszámolásforgalmi adatok naptári napok szerinti megjelenítésére. 

Az vizsgálatok elvégzése során célom olyan paraméterezés volt, amelynek segítségével 

a leglátványosabban megjeleníthetők a bankközi elszámolás kiemelkedő forgalmú 

„csúcsnapjai” – ezeket a sötétebb színű cellák jelölik. A bankszünnapok hatását a 

vizsgált 9 év adott naptári napra vonatkozó adatainak átlagolásával
48

 küszöböltem ki. 

Így a naptári napok közül csupán a fix. állami és egyházi ünnepekre (március 15., 

augusztus 20., október 23. és karácsony) nincs elszámolásforgalmi adatunk (hiszen ezek 

természetesen egyik vizsgált évben sem voltak banki napok). 

Az egyes évek elszámolási adatait külön-külön bemutató ábrákat a 2. számú melléklet 

tartalmazza
49

. 
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 A hétvégék és a munkaszüneti napok nem számítanak bele nulla értékkel a számtani átlagba. 
49

 Az „egyéb” tranzakciók éves vizualizációi közel azonos képet mutatnak, így ennél a típusnál csak a 

legutolsó, 2012-es évet szerepeltetem. 
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15. ábra: Az egyszerű átutalás tranzakciók naptári napok szerinti megoszlása 

(érték és volumen a 2004-2012 időszak átlagában; az elszámolás napja szerint) 

Forrás: A szerző számítása és szerkesztése a GIRO Zrt. adatai alapján Tableau 8.0 

szoftverrel 

 

Az egyszerű átutalás általános célú, széles körben használt fizetési mód, amelynek 

esetén az egyes megbízások rendkívül változatos értékeket képviselhetnek. Az adatok 

elemzése alapján az egyes hónapok 10-11-12., ill. 20-21-22. napjain, valamint december 

hónap folyamán tapasztalható kiemelkedő forgalom, ami a vizualizációra tekintve is 

megfigyelhető (15. ábra). Ennek okai elsősorban a különböző adózási határidőkben 

keresendők. Az adófizetési kötelezettségek kiegyenlítése vállalkozások és 

magánszemélyek esetében egyaránt jellemzően az egyszerű átutalás fizetési móddal 

történik. Jogszabály szerint a legtöbb adófizetési határidő
50

 a hónap 12. (pl. SZJA, 

EVA) és 20. (pl. ÁFA) napjára esik. Az ábrán jól kirajzolódik a negyedéves ÁFA-

bevallók fizetési határideje (negyedévet követő hónap 20-a) január, április, július, 

október hónapokban, valamint az év végi adófeltöltések (pl. TAO, iparűzési adó) 

határideje (dec. 20.). Érdemes megfigyelni továbbá az érték és volumen adatokat 

tartalmazó vizualizációk különbségeit. Látható, hogy a 12-i határidők inkább a 

volumenben, a 20-i dátumúak az érték adatokban mutatkoznak meg. Ennek oka az 

                                                      
50

 Az összes adózási határidőt a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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eltérő jellegű adónemekben rejlik: 12-én elsősorban lakossági, kisvállalati 

adóbefizetések esedékesek (érthető módon nagy számú, de kisebb egy tranzakcióra jutó 

értékű megbízás), míg 20-a a határideje pl. a társasági adónak (ami kevesebb nagy 

értékű utalást jelent). Március esetében a 12-ére eső határidők a 15-i hosszú hétvégék 

miatt gyakran 16-ára tolódhatnak – ez magyarázza ebben a hónapban a hosszabban 

elnyúló magas elszámolási volumennel rendelkező napokat. A hónap 12. napjának és 

környékének magas koncentrációját (elsősorban volumen) magyarázhatják továbbá a 

nem csoportos beszedéssel fizetett közüzemi díjak is (lásd később a csoportos beszedés 

teljesítésénél). 

 

 

 
16. ábra: A közvetlen csoportos átutalás tranzakciók naptári napok szerinti 

megoszlása 

(érték és volumen a 2004-2012 időszak átlagában; az elszámolás napja szerint) 

Forrás: A szerző számítása és szerkesztése a GIRO Zrt. adatai alapján Tableau 8.0 

szoftverrel 

 

A csoportos átutalás tranzakcióknál jóval erőteljesebb hónapon belüli koncentrációt 

tapasztalhatunk. Az egy kedvezményezettre jutó utalási érték nem túl magas és nem 

mutat nagy szórást, így a volumen és érték adatok hasonló képet tárnak elénk. 
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A közvetlen csoportos átutalás (16. ábra) kincstári tranzakció. Ezen a címen a MÁK 

nagy részben nyugdíjat fizet ki, aminek határideje a hónap 12. naptári napja. A 

jóváírások jellemzően a hónap 10-14. munkanapjaira esnek, kivéve a decembert, amikor 

mindig hó elején fizet a Kincstár – ez jól látszik az ábrán is. A kifizetések többi része 

különböző járulékokból és támogatásokból (pl. ösztöndíjak) áll. Ezek kifizetése az adott 

hónap első néhány napján esik, de mindig csak egyre. A többi napon elenyésző a 

forgalom.  

 

 
17. ábra: A közvetett csoportos átutalás tranzakciók naptári napok szerinti 

megoszlása 

(érték és volumen a 2004-2012 időszak átlagában; az elszámolás napja szerint) 

Forrás: A szerző számítása és szerkesztése a GIRO Zrt. adatai alapján Tableau 8.0 

szoftverrel 

 

A közvetett csoportos átutalás tranzakció – néhány kivételtől eltekintve (pl. biztosítók 

kárfizetései) munkabérek kifizetését takarja, jellemzően nagyobb vállalatok, 

intézmények alkalmazzák. Kifizetése zömmel a hónapok első 10 napjára esik (a 

munkajogi előírásokkal összhangban
51

), lokális maximuma a 7-10. munkanapokon 

                                                      
51

 A bérfizetés napjáról a munkáltató és a munkavállaló közötti munkaszerződés rendelkezik, de a 

munkabér kifizetésének a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni. (2012. évi I. törvény a 

munka törvénykönyvéről, Második rész: A munkaviszony, XII. fejezet: A munka díjazása) 
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oszlik el. Egyes hónapoknál megfigyelhető a hó végén egy-egy kiugrás, ill. a következő 

hó elején egy visszaesés. Ennek oka, hogy a következő hónapban a munkanapok úgy 

alakulnak, hogy a pénz csak akkor érkezik meg az előírt határidőre, ha azokat már az 

előző hónap végén elindítják. Ilyen, az ábrán is megfigyelhető hó végi kiugró értékekkel 

a napon belüli elszámolás bevezetése miatt várhatóan a jövőben ritkábban találkozunk. 

 

 
18. ábra: A csoportos beszedés teljesítés tranzakciók naptári napok szerinti 

megoszlása 

(érték és volumen a 2004-2012 időszak átlagában; az elszámolás napja szerint) 

Forrás: A szerző számítása és szerkesztése a GIRO Zrt. adatai alapján Tableau 8.0 

szoftverrel 

 

A csoportos beszedés fizetési módot feltehetőleg szinte kizárólag lakossági ügyfelek 

használják kötelezettségeik (közüzemi, egyéb szolgáltatási díjak) kiegyenlítésére. A 

teljesítések szemmel láthatóan (18. ábra) a hónap közepére koncentrálódnak, aminek 

oka nagy valószínűséggel az, hogy a szolgáltatók a bérkifizetések utáni időszakra 

időzítik a követelésüket, hiszen ennek függvényében lehet leemelni az ügyfelek 

folyószámláiról a szolgáltatások ellenértékét. 
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19. ábra: Az egyéb bankközi tranzakciók naptári napok szerinti megoszlása 

(érték és volumen a 2004-2012 időszak átlagában; az elszámolás napja szerint) 

Forrás: A szerző számítása és szerkesztése a GIRO Zrt. adatai alapján Tableau 8.0 

szoftverrel 

 

Az egyéb tranzakciók közül a legfontosabb szerepe a Posta Elszámoló Központ (PEK) 

tételeinek van. Ez megmagyarázza az egyéb tranzakciók hó eleji koncentrációját, mert a 

PEK mindig a hó első napjain, egy összegben kerül kifizetésre. Ezek a tételek zömmel 

támogatásokat és járadékokat takarnak, de az év első felében részben SZJA 

visszatérítések is. 
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20. ábra: Az összes bankközi tranzakció naptári napok szerinti megoszlása 

(érték és volumen a 2004-2012 időszak átlagában; az elszámolás napja szerint) 

Forrás: A szerző számítása és szerkesztése a GIRO Zrt. adatai alapján Tableau 8.0 

szoftverrel 

 

Mivel az egyszerű átutalás mind darabszám, mind érték tekintetében a leggyakrabban 

használt fizetési mód, nem meglepő, hogy az összes tranzakcióra vonatkozó elemzésben 

ennek hatása érvényesül legmarkánsabban, de emellett láthatóan jelen van a többi 

tranzakció típus is. Összességében megállapítható, hogy az előzőekben számba vett 

kiváltó okok jelentős tényezők az egyes időszakok magas elszámolási forgalmának 

kialakulásában, ami a következő tézis (T1) megfogalmazására ad lehetőséget. 

 

 

T1: A bankközi klíring rendszer kiemelkedő forgalmú időszakai elsősorban az 

állami tételek, a bérfizetések, valamint a közüzemi és egyéb szolgáltatói díjfizetések 

magas időbeli koncentrációjával magyarázhatók. A Magyar Államkincstárba 

történő befizetésekhez kapcsolódó határidők, az állam, a vállalkozások és a 

lakosság fizetési szokásai, valamint a banki naptár ismeretében a pénzforgalmi 

csúcsnapok előrejelezhetővé válnak, lehetővé téve az elszámolási infrastruktúra 

hatékonyabb tervezését. 
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5.3. A bankközi klíring tranzakciók hét napjai közötti megoszlása 

A tranzakciók időbeli elemzésének logikus következő lépése, hogy elemzés tárgyává 

tegyük a hét egyes napjaira eső tranzakciók számát és értékét, valamint azt, hogy az új 

elszámolási rendszer bevezetése átrajzolja-e a klíringforgalom heti képét. Ennek egyik 

lényeges tényezője lehet a több napos átfutási idő esetén magasabb banki float 

elkerülésére irányuló törekvés. 

Az elemzéshez a többi fizetési mód eddigiekben bemutatott anomáliái miatt az egyszerű 

átutalás tranzakció-típust választottam, ennek vizsgálatával ugyanis jól megérthetőek a 

hitelintézeti ügyfelek – külső kényszertől független – preferenciái. 

 

H2: A pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei nem napon belüli elszámolást alkalmazó 

rendszerben a bankszünnapokat megelőző banki napra eső tranzakció-indítást 

nem preferálják. Ez a jelenség a tárgynapi elszámolású rendszerben nem vagy 

csak kisebb mértékben jelentkezik. 

 

A vizsgált időszakon belül 2004. január 1. és 2012. július 1. között t+1 napos 

elszámolási rendszer működött, azaz a tranzakciók a megbízás feladását követő banki 

napon kerültek elszámolásra. A 2012. július 2. és 2012. december 31. közötti 

intervallumban a tranzakciók túlnyomó többsége (93,25 százaléka
52

) már a napon belüli 

elszámolás rendszerében valósult meg
53

. A két időszaknak a hipotézisben 

megfogalmazottaknak megfelelő összehasonlítása első lépéseként megvizsgáltam az 

egyszerű átutalás tranzakciók értékének és volumenének megoszlását a hét egyes napjai 

között. Ehhez a két időszak összes napjának átlagos értékeit használtam fel, amelyeket a 

21. számú ábrában mutatok be. Vasárnapra eső banki nap természetesen nem volt, 

szombati „bedolgozott” munkanap pedig a két időszak során 21 illetve 4 alkalommal 

fordult elő.  

 

                                                      
52

 Az összes tranzakció értékére vonatkozóan, a Magyar Államkincstár nélkül. A fennmaradó közel 7%-ot 

a beszedés jellegű tranzakciók, illetve a papír alapon beadott megbízások teszik ki. (Forrás: MNB) 
53

 Az adatbázis 2012. II. félévére vonatkozón tehát az „éjszakai” rendszer (IG1) tranzakcióit is 

tartalmazza. Megjegyzendő továbbá, hogy az IG2 utolsó ciklusában beadott megbízások a következő 

banki nap első ciklusában kerülnek elszámolásra. Ezen torzító tényezők azonban a végső értékeket 

jelentősen nem befolyásolják, így az eredeti adatbázis felhasználásával is érdemi következtetések 

vonhatók le. 
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21. ábra: A BKR tranzakciók átlagos értéke és volumene az elszámolás napja 

szerint 
Forrás: A GIRO Zrt. adatai alapján saját szerkesztés 

 

A két időszak elszámolási rendszerbeli különbségei miatt az 21. ábrát úgy kell 

értelmezni, hogy az egyes napokhoz tartozó értékek az első időszakban a teljesítésre 

vonatkoznak (előző banki napi megbízással), a második időszakban pedig a teljesítés és 

egyben a tranzakció-indítás napjára. 

Megfigyelhető, hogy az első időszakban a legalacsonyabb átlagos érték és volumen a 

teljesítésre vonatkozóan egyaránt a hétfői naphoz tartozott, ami – a legtöbb esetben – 

pénteki tranzakció-indítást jelent, míg a hétfőn benyújtott és kedden elszámolt 

tranzakciók átlagos száma és értéke a legmagasabb volt. A második időszak, azaz a 

napon belüli elszámolás esetén az ábra alapján egyenletesebben oszlanak el a 

tranzakciók a hét napjai között, némi kiugrás csak a hétfői napok átlagos tranzakció-

volumenében tapasztalható. 

A szombati nap adataiból a korábban említett kis elemszám miatt nem érdemes 

messzemenő következtetést levonni, elmondható azonban, hogy ezekhez a 

szombatokhoz jellemzően kevesebb indított tranzakció tartozik. A napon belüli 

elszámolás esetén ennek okai közé sorolható az elszámolásforgalmi rendszer eleve 

rövidebb működési ideje is (a SWIFT rendelkezésre állásához igazodóan csak három 

ciklus). 

Mindezek alátámasztják a H2 hipotézisben foglaltakat, azonban csupán az átlagok 

összehasonlításából nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, illetve a szombat-

vasárnapon kívüli további bankszünnapok hatása is jelentősen torzíthatja a kapott 

eredményeket. 

A pénteki és hétfői (valamint keddi) napok összevetése így nem elégséges, a tényleges 

bankszünnapok előtti és utáni banknapok összehasonlítása is szükségessé válik. Az 

időszakonként különböző elszámolási időtartamok miatt ez a továbbiakban a 

bankszünnapok előtti (BE), bankszünnapok utáni első (BU1) és bankszünnapok utáni 

második (BU2) naphoz tartozó értékek vizsgálatát fogja jelenteni. Az elemzést 2012 II. 
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félévére, azaz a napon belüli elszámolás időszakára (BE vs. BU1) és a megelőző év 

azonos időszakára, vagyis 2011 II. félévére (BU1 vs. BU2) végzem el. 

 

2012. II. félév 

 

A bankszünnap előtti és bankszünnap utáni egyszerű átutalás értékek összehasonlítására 

kétmintás t-próbát alkalmaztam. Az eredmények módszertani megalapozottsága 

érdekében teszteltem a t-próba alkalmazásának feltételeit. Nemparaméteres 

hipotézisvizsgálat keretében Kolmogorov-Smirnov Z tesztjével vizsgáltam, hogy az 

értékek normális eloszlást követnek-e, illetve Levene teszt segítségével ellenőriztem a 

szórásuk azonosságát. 

A 22/a. és 22/b. táblázatokból látható, hogy az átutalások volumene és értéke egyaránt 

normális eloszlást követ 5 %-os szignifikancia szinten. (Bankszünnap előtti nap (BE): 

sig=0,81, sig=0,293, bankszünnap utáni nap (BU1): sig=0,947, sig=0,247) 

 

3. táblázat: A Kolmogorov–Szmirnov-próba eredményei (BE, 2012. II. félév) 
 

 volumen érték 

N 26 26 
Normal Parameters

a,b
 Mean 536442,38 2,15E11 

Std. Deviation 202230,115 1,046E11 
Most Extreme Differences Absolute ,125 ,192 

Positive ,125 ,192 
Negative -,068 -,129 

Kolmogorov-Smirnov Z ,638 ,980 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,810 ,293 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. kód_12II = 1 

Forrás: Saját számítás IBM SPSS Statistics 20.0.1 segítségével 

a GIRO Zrt. adatai alapján 

 

4. táblázat: A Kolmogorov–Szmirnov-próba eredményei (BU1, 2012. II. félév) 
 

 volumen érték 

N 26 26 
Normal Parameters

a,b
 Mean 729256,19 2,65E11 

Std. Deviation 240898,116 1,037E11 
Most Extreme Differences Absolute ,103 ,195 

Positive ,103 ,195 
Negative -,090 -,153 

Kolmogorov-Smirnov Z ,524 ,996 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,947 ,274 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. kód_12II = 2 

Forrás: Saját számítás IBM SPSS Statistics 20.0.1 segítségével 

a GIRO Zrt. adatai alapján 

 

A 5. táblázatból leolvasható, hogy a Levene-próba alapján az egyszerű átutalások 

volumenének és értékének szórása sem mutat szignifikáns különbséget 5 %-os 

szignifikancia szinten BE és BU1 között (sig = 0,326 és sig = 0,854). (Mivel sig > 0,05 

ezért a H0 hipotézist fogadjuk el, ami a Levene teszt esetében a szórások egyezőségét 

jelenti.)  
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5. táblázat: Levene teszt eredményei (BE és BU1 között, 2012. II. félév) 

 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

F Sig. 

volumen Equal variances assumed ,986 ,326 

Equal variances not 
assumed 

  

érték Equal variances assumed ,034 ,854 

Equal variances not 
assumed 

  

Forrás: Saját számítás IBM SPSS Statistics 20.0.1 segítségével 

a GIRO Zrt. adatai alapján 

 

Fentiek alapján kijelenthető, hogy a t-próba alkalmazásának feltételei fennállnak. Ennek 

eredményét a 4/b. táblázat mutatja be. 

 

6. táblázat: A t-próba eredményei (2012. II. félév) 

 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 

volumen Equal variances 
assumed 

-3,126 50 ,003 -192813,808 61684,346 

Equal variances not 
assumed 

-3,126 48,544 ,003 -192813,808 61684,346 

érték Equal variances 
assumed 

-1,728 50 ,090 -4,990E10 2,888E10 

Equal variances not 
assumed 

-1,728 49,996 ,090 -4,990E10 2,888E10 

Forrás: Saját számítás IBM SPSS Statistics 20.0.1 segítségével a GIRO Zrt. adatai 

alapján 

 

A t-próba eredményeként elmondható, hogy az egyszerű átutalások értékének átlagát 

vizsgálva nem tapasztalható szignifikáns különbség a BE és BU1 napok között 2012 II. 

félévében (sig = 0,090). (Mivel sig > 0,05 ezért a H0 hipotézist fogadjuk el, ami a t-

tesztnél azt jelenti, hogy az átlagok között nincs szignifikáns különbség.) Az egyszerű 

átutalások volumenét vizsgálva ugyanakkor a t-próba BE és BU1 napok átlagértékei 

között szignifikáns eltérést mutat (sig = 0,003). Ezen, a volumen esetében tapasztalható 

(részben már a hét napjai szerinti összehasonlítás alapján is felismert) jelentősebb 

eltérés az átlagértékekben is megmutatkozik (7. táblázat). 

 

7. táblázat: Csoport-statisztika (BE és BU1, 2012. II. félév) 
 

 kód_12II N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

volumen BE 26 536442,38 202230,115 39660,589 

BU1 26 729256,19 240898,116 47244,007 

érték BE 26 2,15E11 1,046E11 2,051E10 

BU1 26 2,65E11 1,037E11 2,034E10 

Forrás: Saját számítás IBM SPSS Statistics 20.0.1 segítségével 

a GIRO Zrt. adatai alapján 
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2011. II. félév 

 

A fenti vizsgálatokat elvégeztem a 2011-es év azonos időszakára is. Ebben az esetben a 

különböző elszámolási rendszernek (t+1 nap) és az elszámolási napra vonatkozó 

adatbázisnak megfelelően a bankszünnap utáni első (BU1) és második (BU2) napot 

vetettem össze. 

A feltételek ellenőrzését követően a t próba eredményeiből (8. táblázat) látható, hogy 

2011 II. félévében egyértelműen szignifikáns különbség mutatkozik a BU1 és BU2 

napok átutalási értékeinek átlagában. A szignifikancia vizsgálatok mellett jól tükrözik 

az eredményt az átlagértékekben szemmel is jól látható különbségek (9. táblázat) 

 

8. táblázat: A t-próba eredményei (2012. II. félév) 

 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 

volumen Equal variances 
assumed 

-4,593 50 ,000 -254572,654 55428,382 

Equal variances 
not assumed 

-4,593 37,340 ,000 -254572,654 55428,382 

érték Equal variances 
assumed 

-4,647 50 ,000 -8,400*10
10

 1,808*10
10

 

Equal variances 
not assumed 

-4,647 34,250 ,000 -8,400*10
10

 1,808*10
10

 

Forrás: Saját számítás IBM SPSS Statistics 20.0.1 segítségével a GIRO Zrt. adatai 

alapján 

 

 

9. táblázat: Csoport-statisztika (BU1 és BU2, 2011. II. félév) 
 

 kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

volumen BU1 26 435415,31 129165,769 25331,491 

BU2 26 689987,96 251388,442 49301,330 

érték BU1 26 1,40*10
11

 3,698*10
10

 7,252*10
9
 

BU2 26 2,24*10
11

 8,444*10
10

 1,656*10
10

 

Forrás: Saját számítás IBM SPSS Statistics 20.0.1 segítségével 

a GIRO Zrt. adatai alapján 

 

A számítások eredményei alapján elmondható, hogy a napon belüli elszámolást 

megelőzően az egyszerű átutalás tranzakciók esetében gyakori volt a bankszünnapok 

előtti (legtöbbször pénteki) napon történő tranzakció-indítások bankszünnapokat követő 

napra (az esetek többségében hétfőre) való elhalasztása. Ez a gyakorlat – bár immáron 

indokolatlan – az InterGIRO2 rendszer bevezetését követően sem szűnt meg teljesen. 

Az, hogy a tranzakciók hét napjai közötti átrendeződése csak a tranzakció érték 

tekintetében mutatható ki, azt jelzi, hogy a változáshoz elsősorban a nagy értékű 

megbízásokat adó banki ügyfelek alkalmazkodtak, amelyek jellemzően vállalkozások.  
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T2a: Az InterGIRO1 elszámolási rendszerben a hitelintézeti ügyfeleket – a 
megnövekedett átfutási idő következtében elveszített kamat miatt – a megbízások 
bankszünnapot megelőző banki napokon történő benyújtásának tudatos elkerülése 
jellemezte. 

T2b: A napon belüli elszámolás bevezetése ezen diszpreferencia részbeni 
megszűnését és ezáltal az egyszerű átutalás tranzakciók hét napjai közötti 
megoszlásának kiegyenlítettebbé válását hozta magával, ami elsősorban vállalati 
ügyfelek racionális reakciójának eredménye. 

 

 

 

5.4. A tranzakciók napon belüli megoszlása 

Ahogyan a korábbiakban láttuk, a bankközi elszámolások forgalma éves, havi és heti 

szinten sem egyenletes, ez alapján joggal feltételezhetjük, hogy a tranzakciók napon 

belüli karakterisztikáját sem jellemzi homogenitás. 

5.4.1. Banknapi tranzakciók megoszlása a napon belüli elszámolás bevezetése 

előtt 

Ez esetben szintén az egyszerű átutalás fizetési mód adatait vizsgáltam meg. Mint azt a 

fejezet elején említettem a Magyar Nemzeti Bank gyűjtésének köszönhetően 2007 

márciusára vonatkozóan rendelkezésre állnak a legnagyobb klíringforgalmú 

hitelintézetek napon belül bonyolított forgalmának adatai óra:perc bontásban. A 

tranzakciók napon belüli megoszlását érték alapján a 22. ábrán, volumen szerint a 23. 

ábrán mutatom be. 
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22. ábra: A BKR forgalom napon belüli megoszlása 

a megbízások értéke szerint (2007. március) 
Forrás: Az MNB adatai alapján a szerző szerkesztése 

 

 

 

23. ábra: A BKR forgalom napon belüli megoszlása 

a megbízások volumene szerint (2007. március) 
Forrás: Saját szerkesztés a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 
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Az ábrákon megfigyelhető a piaci szereplők napi munkavégzési ritmusa. A darabszámot 

bemutató ábrán (23. ábra) jól látható, hogy a munkaidő kezdete jellemzően 08:30 vagy 

9:00, de sok helyen 07:00-ás munkakezdés is előfordul. 16:00-kor erős törést 

tapasztalhatunk, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ez jellemző időpontja a 

munkaidő végének, illetve hatással lehet rá banki befogadási határidő is. Az ebédidő is 

jól kirajzolódik, a 11:15 és 13:45 közötti intervallumban jóval kevesebb tranzakciót 

indítanak. 

A hajnali (éjféltől reggel 07:00-ig terjedő) időszak tranzakcióinak száma és különösen 

értéke meglehetősen alacsony. A magasabb volumenből következően ekkor vélhetően 

elsősorban kisvállalkozások és magánszemélyek indítanak tranzakciókat. Az esti órákat 

még kevesebb megbízás beérkezése jellemzi. Ennek oka az lehet, hogy mivel a napon 

belüli elszámolás bevezetése előtt a teljesítés ez esetben már mindenképpen csak a 

következő banki napon volt esedékes, így az ügyfelek a kamatveszteség elkerülése 

érdekében csak éjfél után nyújtották be megbízásaikat. 

Az ábrákon tapasztalható kiugró értékek annak köszönhetőek, hogy a vállalati ügyfelek 

gyakran kötegelve nyújtják be megbízásaikat, ami esetenként több száz egyidejű 

tranzakciót is jelenthet. Ezeket a kiugrásokat leszámítva a napon belül 1 percre eső 

megbízások számának maximuma 14 ezer darab, értékének maximuma 10 milliárd 

forint körül mozog. 

 

5.4.2. Az egyszerű átutalás tranzakciók napon belüli megoszlása az InterGIRO2 

rendszerben 

A napon belüli elszámolás rendszeréből 2012. szeptember hónap adatai állnak 

részletesen (ciklusonként) rendelkezésre. Ez a napon belüli elszámolás harmadik 

hónapja, ahol már érdemes megvizsgálni, hogy az egyes elszámolási ciklusokban 

tapasztalható forgalom hogyan viszonyul a hitelintézeti ügyfelek korábbi fizetési 

szokásaihoz.(10. táblázat). 
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10. táblázat: Az átutalási forgalom napon belüli eloszlásának változása 

(2007 és 2012) 

Ciklus* 

2007** 2012*** Eltérés 

Db 

(%) 
Ft (%) 

Db 

(%) 
Ft (%) 

Db 

(%) 
Ft (%) 

A kb. 16.00 és másnap reggel kb. 8.00 

között beadott tételek (jelenleg a 

napközbeni átutalás 1. ciklusában [8.30] 

teljesülnek) 

 

24,13 11,29 32,33 15,07 8,20 3,78 

A kb. 8.00-10.00 között beadott tételek 

(jelenleg a napközbeni átutalás 

2. ciklusában [10.30] teljesülnek) 

 

15,16 12,90 15,69 14,87 0,53 1,97 

A kb. 10.00-12.00 között beadott tételek 

(jelenleg a napközbeni átutalás 

3. ciklusában [12.30] teljesülnek) 

 

19,52 18,92 18,13 20,74 -1,39 1,82 

A kb. 12.00-14.10 között beadott tételek 

(jelenleg a napközbeni átutalás 

4. ciklusában [14.40] teljesülnek) 

 

19,52 27,63 19,18 25,20 -0,34 -2,43 

A kb. 14.10-16.00 között beadott tételek 

(jelenleg a napközbeni átutalás 

5. ciklusában [16.30] teljesülnek) 

 

21,68 29,26 14,67 24,13 -7,01 -5,13 

* A táblázatban megjelölt befogadási határidők tájékoztató jellegűek, az egyes bankoké ettől eltérhetnek. 

**Becslés egy 2007. márciusi felmérés alapján. 

***2012. szeptemberi tényadatok alapján (de a többi hónap is hasonló képet mutat). 

Forrás: Divéki-Helmeczi (2013) 

 

A táblázatból láthatjuk, hogy a két év között jelentős változást csak az jelent, hogy 

jelentősen megnőtt a délután és másnap reggel közötti időszakban benyújtott 

megbízások száma, miközben a kora délután indított tranzakciók száma csökkent. Ez az 

IG2 rendszer bevezetéséből logikusan következik, azonban a változás nagy mértéke 

miatt, és mivel a viszonyítási adatok viszonylag régiek (2007. március), nem 

jelenthetjük ki egyértelműen, hogy az átrendeződés kizárólag a napon belüli elszámolás 

hatására következett be. Láthatjuk, hogy immáron a ciklusok forgalmát tekintve a 

hitelintézeti ügyfelek átutalásai legnagyobb arányban a IG2 platform első ciklusában 

teljesülnek. Ennek egy lehetséges és valószínűbb részbeni magyarázata a papír alapú 

megbízások számának folyamatos csökkenése. Ezáltal ugyanis a lakossági ügyfelek 

nagy része (különösen azok akik internetes banki megoldásokat alkalmaznak) munkaidő 

után nyújtja be átutalási megbízásait. Ennek megfelelően elképzelhető, hogy a napon 

belüli elszámolás bevezetése mellett ennek a 2007 óta folyamatosan tartó folyamatnak a 

hatása is érezhető. Ezt támasztja alá az is, hogy az első ciklusban a legalacsonyabb a 

tranzakciók átlagos értéke (kb. 170 ezer forint), ami a lakossági tételek túlsúlyára utal, 

miközben az utolsó ciklus átlagos értéke jóval magasabb (mintegy 601 ezer forint), ami 

alapján vállalati megbízásokat feltételezhetünk. (Divéki & Helmeczi, 2013) 
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6. A hazai elszámolásforgalom hálózati elemzése 

A hálózatkutatás és közgazdasági vonatkozásainak elméleti-történeti áttekintését már a 

korábbiakban elvégeztem (2. fejezet). Ennek során láthattuk, hogy a rohamosan fejlődő 

hálózatelmélet elemzései a társadalomtudományokban az esetek többségében a szociális 

hálók összefüggéseinek vizsgálatára korlátozódtak. A hálózatok elméletének gazdasági 

alkalmazása sem példa nélküli, azokon belül a pénzügyi, banki vizsgálatok pedig 

általában rendszerkockázat-elemzésre, illetve az ügyfélszerzéssel, ügyfélmegtartással 

kapcsolatos kérdésekre irányulnak. Jelen fejezetben a hálózatkutatás módszereit a 

magyarországi bankközi klíring vizsgálatában alkalmazom. 

6.1. A vizsgálat célja 

A bankközi elszámolás az üzleti tevékenységek, folyamatok lenyomatának, a gazdaság 

„vérkeringésének” tekinthető, hiszen a pénzmozgással ellentétes irányban áruk, 

szolgáltatások cserélnek gazdát, vagy munkavégzés történik, ami gyakran fizikai 

szállítást, illetve a munkavállalók munkavégzésük helyére történő ingázását is jelenti. A 

pénzmozgások főbb irányainak megismerése ezáltal hasznos információkat nyújthat 

például a teher- és személyszállítás infrastruktúrájának tervezéséhez is. 

A klíringrendszer eddigiektől eltérő aspektusból történő bemutatása érdekében 

elvégeztem a magyarországi települések (bankfiókjai) között lebonyolódó BKR 

tranzakciók hálózatelméleti módszerekkel történő elemzését. Vizsgálatom célja a 

települések közötti kapcsolatok és az általuk meghatározott hálózat globális 

jellemzőinek feltárása, a pénzmozgások fő irányainak bemutatása, a klíringforgalomban 

kiemelkedő szereppel bíró csomópontok és forgalmas „útvonalak” azonosítása volt. 

6.2. Módszertani áttekintés 

Vizsgálatom tárgyát a bankközi klíring tranzakciók által összekapcsolt magyar 

településhálózat
54

 képezi. A hálózat egyes pontjai, csúcsai a települések, míg az 

összekötő élek az egyes pénzintézeti megbízások lebonyolítása nyomán megvalósuló 

pénzmozgások, amelyek irányt szabnak a települések közötti pénzforgalomnak. 

6.2.1. Felhasznált adatok, a vizsgálat dimenziói 

Hálózati elemzéseim során elsősorban a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi 

adataiból
55

 felépített adatbázist használtam fel. A pénzforgalomról általában csak 

összesített országos adatok kerülnek publikálásra. Máig ez az egyetlen elérhető 

adatbázis, amely az egyes hazai klíring forgalomban részt vevő települések (fiókjai) 

egymás közti forgalmáról is információt nyújt, ezáltal hálózati elemzések alapjául 

szolgálhat. Az adatbázis előnye továbbá, hogy nem felmérésből származó szubjektív, 

hanem megbízható mért adatokat tartalmaz. Az adatbázis 2008 szeptemberének és 

                                                      
54

 Elemzéseim során az inkább a matematikában, kombinatorikában elterjedt gráf megnevezést és a 

szélesebb körben elterjedt szinonimáját, a hálózat kifejezést megegyező jelentéssel egyaránt használom. 
55

 Az adatokat „A magyarországi pénzforgalom térképe” c. tanulmány (Helmeczi, 2010) mellékleteként 

bocsátotta rendelkezésre az MNB. 
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októberének bankközi klíring (tranzakció volumen és érték) adatait fogja össze az alábbi 

tranzakciótípusokra vonatkozóan, településpáronként
56

. 

 egyszerű átutalás 

 csoportos átutalás 

 csoportos beszedés 

 inkasszó 

 egyéb tranzakciók 

 összes tranzakció 

A pénzforgalmi adatokat a vizsgált adatbázisban a Központi Statisztikai Hivatal 

Tájékoztatási Adatbázisából származó, egyes települések lakosságszámára
57

 vonatkozó 

adatok egészítik ki. Emellett az elemzés tárgyát képezik még a KSH Település 

Statisztikai Rendszerének (T-Star) gazdasági szervezetekre vonatkozó moduljából 

kinyert, működő vállalkozások számára
58

 vonatkozó adatok is. 

A jelen fejezetben vizsgált hálózati dimenziónak a kutatás során felhasznált adatok 

között elfoglalt helyét a 25. ábra személteti. 

 

 

25. ábra: A hálózati dimenzió helye a vizsgált adatok körében 

Forrás: A szerző szerkesztése 

                                                      
56

 Minden településre ismerjük az összes pénzforgalmi partner településre vonatkozó kimenő és bejövő 

tranzakciók értékét (Ft) és volumenét (db). 
57

 A továbbszámított népesség száma települések szerint 2008. január 1-én (fő) 
58

 Átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, a 2008-as év során, vállalkozási 

demográfia szerint. 
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6.2.2. Az elemzés tárgya 

A vizsgálat során a magyarországi települések közötti klíringforgalom által 

meghatározott kapcsolatok struktúráját modellezem. Ehhez definiálnunk szükséges a 

        

gráfot, ahol V a hálózat csúcsait, azaz a településeket, E pedig az összekötő éleket, 

vagyis a települések közötti pénzforgalmi kapcsolatokat jelöli. A vizsgált pénzforgalmi 

gráf irányított (digráf), azaz az egyes élek a tranzakciók irányát is megmutatják. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy két tetszőleges település között 0 (nincs kapcsolat), 1 

(egyirányú kapcsolat), vagy 2 darab (kétirányú kapcsolat) összekötő él létezhet. Habár 

léteznek minkét irányban futó élpárok, duplikációt ugyanakkor nem tartalmaz a hálózat, 

két település között a vizsgált időszakban megvalósuló tranzakciók csupán egy élet 

határoznak meg. 

A településeken belüli tranzakciókat tekinthetnénk a hálózat saját csúcsába 

„visszakanyarodó” éleinek (hurokélek, self-loops), ez azonban nagyban megnehezítené 

a hálózati mutatószámok értelmezését és a települések közötti kapcsolatok esetenkénti 

kevésbé holisztikus megközelítésben történő vizsgálatát, ezért ezt a lehetőséget 

elvetettem és a településeken belüli forgalmakat az adatbázisból kiszűrtem. 

A gráf nem tartalmaz izolált csúcsokat
59

, az elemzés alapjául szolgáló hálózatban 

minden település kapcsolódik legalább egy másikhoz legalább egy (irányú) kapcsolattal. 

A következőkben láthatjuk majd, hogy a pénzforgalmi hálózat csúcsai közötti 

összeköttetések erőssége nagyon eltérő lehet, de a rendszer komplexitása miatt a hálózat 

átfogó elemzése során a leggyengébb kapcsolatok sem hanyagolhatóak el. (Granovetter, 

1973) Ennek megfelelően a modell minden olyan két település között hálózati élet 

határoz meg ahol a vizsgált időszakban klíring tranzakció teljesült, azok számától vagy 

értékétől függetlenül. 

Hálózati elemzéseim során tehát a pénzforgalmi gráfot súlyozatlan hálózatnak tekintem, 

a hálózat szerkezetének, főbb jellemzőinek feltárásához ugyanis nincs feltétlenül 

szükség súlyok alkalmazására. A vizsgálat jelentős részében így a kapcsolatok 

intenzitásának figyelembe vételétől eltekintek. Kertész rávilágít ugyanakkor, hogy 

olyan hálózatokban, amelyekben forgalom játszódik le (pl. közlekedés, internet, 

telefonhálózat), súlyként adódhat az időegységre vetített forgalom. (Kertész, 2006) Az 

általam vizsgált háló is ilyen, a települések közötti kapcsolatok a közöttük – a referencia 

időszak alatt – megvalósult tranzakciók nagyságával, azaz számukkal (db) és 

értékükkel
60

 (Ft) jellemezhetők. Ezeket a paramétereket – az egyes településekre 

(csúcsokra) vonatkozó lakosság- és vállalkozásszám információkkal egyetemben – 

természetesen felhasználom, de nem a hálózati élek vagy csúcsok súlyozására, hanem 

annak kiegészítéseként, a súlyozatlan hálózat elemzésével kapott eredmények 

hátterében meghúzódó ok-okozati összefüggéseinek megvilágítására, illetve kapcsolati 

rangsorok felállítására. A kapcsolatokhoz tartozó tranzakció érték adatok súlyként való 

használata az ún. küszöbölési eljárás során jelenik meg (lásd: 6.7.). 

                                                      
59

 Egy gráf csúcsát akkor nevezzük izoláltnak, ha egyetlen kapcsolattal sem rendelkezik, azaz a fokszáma 

0. A fokszám fogalmával részletesen a 6.4.2. pontban foglalkozom. 
60

 Az egyes kapcsolatok intenzitásának jellemzésére az esetek többségében az tranzakció értékre 

vonatkozó információ lesz alkalmasabb. Könnyen belátható, hogy a volumen gyakran félrevezető 

paraméter lehet, hiszen egy adott tranzakció igen változatos értéket képviselhet (lásd: 6.3. pont, 11. 

táblázat). 
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A vizsgálat során használt hálózati mutatószámokat és azok tulajdonságait a kapott 

eredmények bemutatásával párhuzamosan a további fejezetrészekben ismertetem. 

A számításokat a MatLab, SPSS, NodeXL, Pajek és Gephi programcsomagok 

segítségével végeztem el. 

6.2.3. A vizsgálat további körülményei 

Az elemzésem során kapott eredmények szakszerű értékelése érdekében fontos 

figyelembe venni az alábbi tényezőket. (Helmeczi, 2010) 

 Egyéb pénzforgalom: 

- A vizsgált hálózat alapjául szolgáló adatok csak a (különböző) 

pénzintézetek közötti műveleteket reprezentálják, az azonos bankon 

belüli tranzakciókat nem. Ezáltal a hálózatban előfordulhat, hogy BKR 

forgalom hiányában elmulasztunk egymással kapcsolatban állónak 

tekinteni két települést, holott bankon belüli tranzakciók formájában van 

pénzforgalmi összeköttetés közöttük. Ez könnyen lehetséges például 

olyan esetben ha két egymástól nem távol eső településen csak egy-egy, 

azonos hitelintézethez tartozó bankfiók található. Ez hatással lehet a 

település-klikkek (lásd: 6.4.3.) azonosítására. 

- A vizsgálat nem terjed ki a pénzforgalom más területeire (készpénzes, 

bankkártyás, postai műveletek, stb.), de a „pénzforgalom”, 

„pénzforgalmi hálózat”, „pénzforgalmi gráf” kifejezéseket alkalmazom a 

bankközi klíring részterület vonatkozásában is. 

 

 Településeken belüli forgalom: 

- Észre kell vennünk azt a torzító hatást, ami abból adódik, hogy a kisebb 

településeken élők nagyobb valószínűséggel vezetik azonos bankfiókban 

a számlájukat és így tranzakcióik nem jelennek meg a bankközi 

klíringben. Ennek következményeképpen elmondható, hogy 

településeken belüli forgalomra vonatkozó adataink megbízhatósága a 

település méretével arányos. Ugyanakkor – ahogyan ezt a hurokélek 

kapcsán már megfogalmaztam és a következőkben (6.3.) is látni fogjuk – 

a hálózati modellben nem veszem figyelembe a települések intra 

forgalmát. 

 

 Bankfiókok településhez rendelésének problémái: 

- Léteznek olyan pénzintézetek, amelyek esetében az MNB hitelesítő 

táblájában csak egy fiók szerepel, annak ellenére, hogy több településen 

találhatóak fiókjai61, illetve vannak településhez nem köthető fiókok is. 

Ezek az adatbázisból kiszűrésre kerültek. 

- Magyarországon egyes településeknek nincs saját irányítószáma, ami 

nélkül nem lehetséges a bankfiókok egyértelmű településhez rendelése, 

így néhány esetben előfordulhat, hogy egy település adatai más 

elkülönülő irányítószámmal nem rendelkező település értékeit is 

tartalmazzák. Ez azonban jellemzően kisebb községeket érint, ahol 

egyébként sem biztos, hogy van bankfiók, illetve jelentősebb 
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 Az adott pénzintézet megteheti, hogy csak egy fiókot jelent be, nem szabályellenes. 
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pénzforgalom, így a hálózat topológiáját ez a tényező nem befolyásolja 

jelentősen. 

 

 Települések környezete: Jellemző tendencia, hogy a környező települések lakói 

a nagyobb városokba járnak be dolgozni, tanulni, így könnyen előfordulhat, 

hogy az ezeken a kisebb településeken élő magánszemélyek, vagy ott működő 

vállalkozások a közeli városban (található bankfiókban) vezetik számláikat a 

számukra kényelmesebb ügyintézés érdekében. Ez a hatás nehezen becsülhető, 

kiszűrése pedig nem lehetséges ezért a nagyobb városokra vonatkozó forgalmi 

adatok a közvetlen vonzáskörzettel együtt értelmezendők, míg a kisebb 

településekhez kötődő forgalom a valóságban a bemutatottnál nagyobb lehet. Ez 

a hatás a hálózat szerkezetére nincs jelentős hatással. 

 

 Az állam szerepe a klíringforgalomban: Már a tranzakciók időbeli 

eloszlásának vizsgálatánál is sarkalatos kérdésnek bizonyult a központi 

költségvetés klíring tételeinek kezelése. Pénzforgalmi hálózatunk 

modellezésekor az állami kifizetések
62

 és az adófizetések jelentősen torzítanák 

Budapest javára a kapott eredményeket
63

, így a Magyar Államkincstár központi 

fiókjait érintő tranzakciók az adatbázisban nem szerepelnek. Részét képezi az 

elemzésnek ugyanakkor a MÁK – az állami szervek lokális gazdálkodási jellegű 

tevékenységét reprezentáló – területi fiókjainak forgalma. 

 

 Az elemzés során értelmezett tranzakció típusok: Az inkasszó tranzakciótípus 

és az ún. egyéb tranzakciók a hálózati elemzés szempontjából nem hordoznak 

releváns információt ezért vizsgálataim során csak az alábbi kategóriákat 

alkalmazom: 

 

 egyszerű átutalás 

 csoportos átutalás 

 csoportos beszedés 

 összes tranzakció 

 

Fontos megjegyezni, hogy így az összes tranzakció csoportban szereplő 

volumen és érték adatok nem egyeznek meg a másik három kategória 

összegével. 

6.3. A magyarországi bankközi forgalom földrajzi jellemzői 

Az alábbiakban a bankközi klíring rendszer forgalmának a hálózati elemzés 

szempontjából releváns földrajzi sajátosságait mutatom be. 

A vizsgált két hónap adatai alapján elmondható, hogy az elszámolóház – egy hónap 

alatt átlagosan – több mint 22 millió darab tranzakciót bonyolított le közel 6000 milliárd 

forint értékben. Ezen forgalomnak a tranzakció indításának és fogadásának helye 
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 Például közvetlen csoportos átutalással teljesített nyugdíj kifizetés. 
63

 „Pusztán a fiókkódok alapján egy győri vállalkozás Budapestre fizeti be az adót, egy szegedi nyugdíjas 

pedig onnan kapja a járandóságát. Az állam ugyanakkor nem köthető egy településhez még akkor sem, ha 

az országos állami szervek székhelye Budapest.” (Helmeczi, 2010) 
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(terhelés és jóváírás) által meghatározott földrajzi „kötődés” szerinti megoszlását a 26. 

ábra szemlélteti
64

. 

 

 

 

 

26. ábra: A hazai bankközi klíringforgalom megoszlása 

a tranzakciók lebonyolításának georeferenciája szerint 

Forrás: Saját számítás alapján szerkesztve 

 

Az arányokat megfigyelve látható, hogy a teljes magyarországi bankközi forgalom 

40%-át (volumen alapján), illetve felét (érték szerint) a településeken belüli forgalom 

teszi ki. Ezen belül is jelentős részt képvisel a fővároson belüli forgalom: az összes 

településen belüli forgalom 71, illetve 85 százaléka. A Budapesten kívüli forgalom 

nagyobb része is a fővárosban vezetett számláról indított vagy ott jóváírt tranzakció. Az 

ábrán a „Budapesthez kötődő forgalom” kategóriával azokat a pénzmozgásokat 

szemléltetem amelyekben a küldés és a fogadás helyszíne közül legalább az egyik 

Budapest. Tranzakcióérték tekintetében ezek a tranzakciók a teljes forgalom közel 80%-

át teszik ki. 
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 Meg kell jegyezni, hogy az ábrázolt bankközi forgalom mellett a pénzintézeteken belüli forgalom is 

jelentős, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a vizsgált időszakban az összes tranzakció értékének 

37%-át tette ki. 
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Azt is megállapíthatjuk, hogy a Budapesten belüli és a Budapesthez kötődő forgalom 

tranzakció érték tekintetében nagyobb részaránnyal bír, mint a darabszámot figyelembe 

véve. Ezt megfigyelve fontosnak tartottam számszerűsíteni, hogy az egyes vizsgált 

esetekben egy átlagos tranzakció milyen értéket képvisel. Az eredményekből (11. 

.táblázat) látható, hogy ebben is jelentős eltérések mutatkoznak a tranzakciók helye 

szerint: egy Budapesten belüli átlagos banki tranzakció értéke például több mint 

kétszerese egy fővárostól független művelet átlagos értékének. 

 

 

11. táblázat: Egy BKR tranzakcióra jutó átlagos érték (Ft/db) 

Települések közötti 214 449 

Településen belüli (Bp. nélkül) 173 486 

Budapesten belüli 391 628 

Budapesttől független 189 370 

Budapesthez kötődő 290 337 

Összes bankközi forgalom 260 755 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

 

A településeken belüli forgalom magas aránya indukálja azt a feltételezést miszerint a 

klíringforgalom nagysága fordítottan arányos a földrajzi távolsággal. Helmeczi rámutat, 

hogy a pénzforgalmi kapcsolatok valóban egymáshoz térben közel elhelyezkedő 

gazdasági szereplők között erősebbek és a kapcsolatok száma (pl. a termékek nagyobb 

szállítási költsége miatt) a távolságok növekedésével erősen csökken (27. ábra). 

(Helmeczi, 2010) 
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27 ábra: A tranzakciók „megtett távolságának” kumulált eloszlása (volumen) 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank (Helmeczi, 2010) alapján szerkesztve 

Az diagramon látható, hogy az összes tranzakció 80 százaléka 160 kilométernél kisebb 

távolságot „tesz meg” a megbízótól a kedvezményezettig, ezen belül pedig – ahogy 

korábban is megállapítottuk – az összes tranzakció 40%-a településen belüli, míg a 

legnagyobb pénzmozgással „áthidalt távolság” kb. 400 kilométer. 

A 28. ábra bemutatja ugyanakkor, hogy a földrajzi távolság és tranzakciószám 

fentiekben ismertetett viszonya alól léteznek kivételek. Ugyan a fordított arányosságot 

továbbra is fennállónak tekinthetjük, egyes esetekben azonban kiugró értékeket 

tapasztalunk. 
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28. ábra: Tranzakciók „megtett távolságának” eloszlása
65

 (havi átlag) 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank (Helmeczi, 2010) 

 

Az észlelt kiugrások olyan kilométer értékeknél fordulnak elő amelyek megegyeznek 

két nagyobb város közötti távolsággal. A Magyar Nemzeti Bank elemzésében
66

 rámutat, 

hogy a jelenség oka elsősorban a Budapest és a megyeszékhelyek közötti kiemelkedően 

magas pénzforgalomban keresendő. 

További vizsgálataim tárgyát – ahogyan azt már a fejezet módszertani felvezetésében is 

jeleztem – az összes bankközi tranzakcióérték felét kitevő települések közötti 

elszámolások képezik. Ez a teljes hazai pénzforgalomnak is jelentős hányada, így az 

eredményekből releváns következtetések vonhatóak le. A pénzforgalmi hálózati modell 

kialakításakor a földrajzi elhelyezkedés és távolságok szerepének figyelembe vételétől 

eltekintettem, azok elemzés során többnyire csak a szóban forgó település adott 

megyéhez vagy régióhoz való tartozásának formájában jelennek meg. 

6.4. A pénzforgalmi hálózat szerkezete 

A klíring hálózat topológiájának feltárása kulcsfontosságú a hazai bankközi 

elszámolásforgalom rendszerének megismerése során. Az eredményekkel kapcsolatos 

egyik alapvető várakozásomat a következő hipotézisben fogalmaztam meg (H3): 

                                                      
65

 A diagram a településen belüli forgalmat nem tartalmazza. 
66

 Az MNB tanulmányában a vizualizáció megkönnyítése érdekében csak a legnagyobb viszonylatbeli 

forgalom legalább 0,1%-át elérő pénzmozgások kerültek feltüntetésre. A hálózati elemzés során én a 

teljes bankközi forgalmat figyelembe veszem. 
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H3: A magyarországi bankközi tranzakciók települések közötti hálózata olyan 

összetett, dinamikus rendszer, amely teljes, skálafüggetlen jellemzőkkel bíró gráfot 

alkot. 

A H3 hipotézisben foglalt feltételezés bizonyításához először is meg kell ismernünk a 

hálózat alapvető szerkezeti jellemzőit. 

6.4.1. A hálózati topológia általános jellemzői 

A települések közötti pénzmozgások az általam analizált hálózati modellben 1374 db 

csúcs (település) és 47184 db hálózati él (települések közötti kapcsolat) formájában 

realizálódtak
67

. Az összes él darabszámából még nem adódik, hogy ez a hálózatban 

hány darab összekapcsolt településpárt jelent. A hálózatelemző szoftver egyik 

algoritmusának lefuttatásával azonban meghatározható az ellentétes irányú párral 

rendelkező élek aránya (RER
68

) és a mindkét irányban összekötött településpárok 

aránya (RVPR
69

). A kapott érték mindkét mutató esetében 1,00, ami azt jelenti, hogy 

minden összekötött településpár között kétirányú kapcsolat van
70

. Az RER és RVPR 

mutatók birtokában – jelen esetben különösen könnyen – számszerűsíthetőek a hálózat 

főbb paraméterei az alábbi összefüggések segítségével. 

     
   

  
              

  

 
              

  

 
 

Az eredményeket az egyben a rövidítések magyarázatául is szolgáló 12. táblázatban 

mutatom be. 

12. táblázat: A települések közötti klíring-hálózat általános jellemzői (db) 

Települések (csúcsok) száma – Vertices (V) 1 374 

Összes kapcsolat (él) száma – Unique Edges (E) 47 184 

Egyirányú kapcsolatok (élek) száma – Non Reciprocated Edges (NRE) 0 

Ellentétes irányú párral rendelkező élek száma – Reciprocated Edges (RE) 47 184 

Összes összekapcsolt településpár – Vertex Pairs (VP) 23 592 

Kétirányú kapcsolattal rendelkező településpárok 
– Reciprocated Vertex Pairs (RVP) 

23 592 

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres elemzés alapján 

 

A fenti adatok kiszámításával a hálózat egy alapvető fontosságú jellemzője került 

felszínre: megállapítható, hogy 23534 pénzforgalmi kapcsolat által meghatározott 

településpár létezik. 

6.4.2. Fokszámhoz kapcsolódó tulajdonságok vizsgálata 

A hálózat egyes csúcsainak legfontosabb és legegyszerűbb jellemzője, hogy hány 

„szomszédja” van, azaz hány másik csúcshoz kapcsolódik. Ezen értékek elemzése 
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 Az összes BKR tranzakció tekintetében. A csúcsok és elsősorban az élek, kapcsolatok száma – ahogyan 

a későbbiekben látni fogjuk – az egyes tranzakció-típusok esetében eltérően alakulhat. 
68

 Reciprocated Edge Ratio 
69

 Reciprocated Vertex Pair Ratio 
70

 A későbbiekben a tranzakció típusonkénti elemzésnél (6.9.) látni fogjuk, hogy ez nem minden esetben 

van így. 
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fontos kérdésekre adhat választ, nem csak a gráfban szereplő települések, de a hálózat 

egészének vonatkozásában is. 

Fokszám (degree): Egy csúcs fokszáma – irányítatlan gráf esetén – egyenlő a csúcsba 

befutó élek számával. A hurokélek kétszer számítanak. Irányított gráf esetén 

megkülönböztetünk kifokot (out-degree, az adott csúcsból induló élek száma) és befokot 

(in-degree, a csúcsba érkező élek száma)
71

. 

Egy v csúcs fokszámának jele: deg(v). A befok jele deg
+
(v), a kifoké deg

-
(v). 

A vizsgált pénzforgalmi hálózat irányított, így minden egyes csúcshoz (településhez) 

tartozik egy be- és egy kifok. A befok megmutatja, hogy az adott településre hány 

másikról érkezett be tranzakció, míg a kifok a településről az indított tranzakciók 

számával lesz egyenlő. Mivel izolált települések nem szerepelnek a hálózatban, így a 

fokszám minimuma 1 lesz. Azt is megállapítottam korábban, hogy a településpárok 

között csak mindkét irányban létező kapcsolatok találhatóak, ezért az összes bankközi 

tranzakciót bemutató gráf esetében a kifok és a befok minden egyes település esetében 

megegyező lesz. A továbbiakban ezért csak a kifok fogja a vizsgálat tárgyát képezni. 

A legnagyobb kifokszámmal rendelkező település nem meglepő módon Budapest: 

deg
– 

(Budapest) = 1371 

Mivel a gráfban szereplő összes település száma 1374 volt, Budapest 1371-es értékéből 

az is leszűrhető, hogy létezik két olyan település, amelyeknek nincs kapcsolatuk a 

fővárossal (de más településsel vagy településekkel van). Ezek pontos beazonosítását a 

későbbiekben végzem el (6.5.1.1.). 

Ahhoz, hogy a H3 hipotézisben megfogalmazott legfőbb feltételezésre választ 

adhassunk megvizsgálandó, hogy a települések közötti klíring gráfunk véletlen vagy 

skálafüggetlen hálózatnak tekinthető-e. Barabási szerint a legtöbb valódi hálózat nem 

véletlen (Barabási, 2002), így ésszerűnek tűnik a feltevés, miszerint a települések 

közötti tranzakciókra sem jellemző semmilyen belső skála, a települések fokszámának 

nincs egy tipikus mértéke. Ezt a gondolatot erősíti a hazai települések változatos mérete 

és további paramétereinek differenciáltsága is. (Nagy, 2007) 

Az eddigiek során láttuk, hogy a komplex rendszerek önszerveződésének egyértelmű 

jelei a hatványfüggvények, így a vizsgált pénzforgalmi hálózat esetében is azt kell 

megállapítanunk, hogy a gráf csúcsainak fokszám-eloszlása hatványfüggvény 

segítségével leírható-e, vagy pedig a közönséges rendszerekre, avagy a véletlen 

hálózatokra jellemző – az exponenciális lecsengés szabályának megfelelő, gyorsan 

csökkenő korrelációkat mutató – haranggörbét tapasztalunk. 

Megfelel ennek Csermely definíciója is, amely szerint egy hálózatot akkor tekintünk 

nem véletlen, azaz skálafüggetlen gráfnak, „ha a hálózat fokszámának eloszlása 

hatványfüggvény szerint változik. Általánosságban bármilyen változó skálafüggetlen 

eloszlása esetén az eloszlást a 

       

képlet határozza meg, ahol V a valószínűség, k egy állandó, T az adott változó és α a 

hatványfüggvény kitevője, exponense, azaz a skálafaktor.” (Csermely, 2005) 
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 Egyes digráfokban a fokszám meghatározásakor a kifok és a befok értékek összeadhatóak (a csúcs 

fokszámát a különböző irányokban futó élei számának összege adja meg). 
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A Csermely-féle egyenlethez igazodva kiszámítottam, hogy az elemzés tárgyát képező 

klíring hálózat települései adott fokszámmal milyen valószínűséggel rendelkeznek
72

. 

Ezeket a valószínűségeket az alábbi diagramban ábrázoltam, amely a látványosabb 

szemléltetés érdekében a fokszám-valószínűségi adatok logaritmikus skálákon (log-log 

plot) történő bemutatását is tartalmazza. (29. ábra) 

 

29. ábra: Hatványfüggvény illesztése a hálózat fokszámeloszlására 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

A pénzforgalmi hálózat települései fokszámának valószínűség értékeire a 

                

függvény illeszkedik. A kiszámított R
2
 érték az illeszkedés pontosságát mutatja meg. Az 

R
2
 = 1 érték azt jelentené, hogy a számított függvény értékek és a tapasztalati adatok 

azonosak, azaz a hatvány-trendgörbénk átmegy minden ponton, így az illeszkedés 

tökéletes. Mivel esetünkben a kapott R
2
 = 0,8769 érték közel van az 1-hez, azt 

mondhatjuk, hogy a fenti egyenletünk meglehetősen jól leírja a valóságot. 

Az ábrán látható log-log vizualizációban a hálózat szerkezetének könnyebb áttekintése 

érdekében a numerikus adatokat mindkét tengelyen logaritmikus skálákon ábrázoltam. 

Könnyen belátható, hogy a hatványfüggvények a log-log ábrában lineáris egyenesként 
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 Meg kell jegyeznem, hogy a fokszámokhoz tartozó gyakoriságok elemzése is ugyanarra az eredményre 

vezetett volna. 
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jelentkeznek, ahol a kitevő az egyenes meredekségét mutatja meg. Természetesen a 

skála megváltozása nem jár a trendfüggvény módosulásával
73

, az előbbiekben 

ismertetett egyenlet és az R
2
 érték mindkét ábrázolási mód esetében azonos. 

A hálózat településeinek fokszám-eloszlása tehát 88%-os pontossággal 

hatványfüggvénnyel leírható. 

Figyelembe kell vennünk, hogy hálózatok kutatásakor egyes hálózatok esetén (pl. 

ökoszisztémákban) a feltárt kapcsolatok száma általában meglehetősen kicsi, és a 

hálózat határai is többnyire mesterségesen megszabottak. (Jordán, et al., 2002) Emiatt a 

skálafüggetlenség kimutatása komoly akadályokba ütközhet, illetve a kapott 

eredmények megkérdőjelezhetővé válhatnak. 

Ugyanakkor a vizsgált magyarországi klíring hálózat elemzése során a teljes gráfra 

vonatkozó, pontos, mért adatok álltak rendelkezésre, így az ezekből levont 

következtetések relevánsnak tekinthetőek. 

Mindezek fényében megállapítható, hogy a vizsgált hálózat egyértelműen nem 

véletlenül szerveződő rendszer, mivel a csúcsok fokszámának eloszlása bizonyítottan 

hatványfüggvényt, nem pedig haranggörbét követ. 

A H3 hipotézisben megfogalmazott további két feltevés igazolása, azaz az elemzés 

tárgyát képező hálózat teljes, illetve dinamikus voltának megállapítása a 

skálafüggetlenség bizonyításánál jóval egyszerűbb feladat. Egy hálózatot akkor 

nevezhetünk teljesnek ha annak nincsenek egymáshoz nem kapcsolódó elszigetelt részei 

(Csermely, 2005), a dinamikusság pedig akkor valósul meg ha a hálózat szerkezete 

időben változik (Bollobás, 2001), azaz új csúcsok, illetve összekötő élek jelennek meg 

vagy meglévők tűnnek el. 

Az adatbázis szoftveres elemzése megmutatta, hogy a hálózat egy komponensű, de 

mivel Budapest kifokszáma 1371, így ettől függetlenül is maximum a „fővárostól 

független” két település alkothatna egy különálló hálózatrészt. Ez a leszakadás nem 

valósul meg, ezen települések a Budapesttel kapcsolatban álló Győrhöz kapcsolódnak 

(lásd: 6.5.1.1.), így a hálózatra jellemző a teljesség. 

A hálózat dinamikusságát a tranzakciók időbeli eloszlásának elemzése során megismert 

információk is előrevetítik, de azt egyértelművé teszi az is, hogy a jelenlegi 

vizsgálathoz meghatározott 2 hónapos időszak alkalmazásával hosszabb távon biztosan 

változó hálózati topológiát tapasztalunk, például az új településeken való bankfiókok 

nyitása vagy más településen meglévők megszűnése miatt (az elmúlt években 

mindkettőre volt számos példa). 

Az fentiekben megfogalmazott következtetéseket az alábbi tézisben (T3) foglaltam 

össze. 

 

T3: A Magyarországon számlát vezető hitelintézeti ügyfelek települések közötti 

bankközi klíring tranzakciói komplex, dinamikus hálózatot alkotnak. Ez a 

pénzforgalmi gráf – részben Budapest magas fokszámának köszönhetően – teljes, 

egy komponensből álló hálózat, amelyet skálafüggetlenség jellemez. 
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 Hasonló eredményre juthatunk a vizsgált adatok logaritmusának ábrázolásával. Ekkor a hálózati 

topológiáról megegyező képet kapunk és az értékekre ugyanolyan pontossággal (R
2
 = 0,8769) illeszthető 

a V = -1,164T + 3,4086 egyenletű lineáris egyenes. 
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Az következő táblázat (13. táblázat) valós skálafüggetlen hálózatok fokszám 

eloszlásának hatványkitevőit tartalmazza. Nem célom érdemi következtetések levonása 

ezen értékekből, mivel a hálózatok összehasonlítását csupán eloszlásuk „meredeksége”, 

azaz a hatványkitevő alapján nem tartom megfelelőnek számos más, azokról legalább 

ennyire fontos információkat szolgáltató jellemzőjük miatt.
74

 A felsorolás célja, hogy az 

ilyen egységes tulajdonságokat mutató – pedig elméletileg nagyon különböző – 

hálózatok széles körének bemutatásával további adalékul szolgáljon a fenti 

eredményekhez. 

13. táblázat: Skálafüggetlen hálózatok hatványkitevői 

Hálózat / eloszlás Kitevő 

Települések közötti elszámolásforgalmi hálózat 1,2 

 Atomi hálózatok     

 Fehérje domének atomhálózata    1,6-2,5   

 Molekuláris hálózatok     

 Élesztő génexpressziós hálózata    1,4-1,7   

 Élesztő fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózata    1,5-2,5   

 Escherichia coli baktérium anyagcsere hálózata    1,7-2,2   

 Emberi fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózat    1,7   

 Biológiai hálózatok     

 Táplálékláncok (ökoszisztémák) fokszáma    1   

 Társadalmi hálózatok     

 Tudományos együttműködés megoszlása    1,2-2,5   

 Email üzenetek megoszlása    1,5-2   

 A városok méreteloszlásának Zipf törvénye    2   

 Telefonhívások megoszlása    2,1-2,3   

 Színészek együttes fellépése    2,3   

 A vagyoneloszlás Pareto törvénye    2-3   

 Emberi szexuális kapcsolatok gyakoriság-megoszlása    3,2-3,4   

 A tudományos produktivitás Lotka törvénye    2   

 Információs hálózatok     

 www (be- és kimenő kapcsolatok megoszlása)    2,1-2,7   

 Szavak együttes előfordulása    2,7   

 Tudományos idézettség megoszlása    3   

 Technológiai hálózatok     

 Számítógépes programcsomagok szerkezete    1,4-1,6   

 Internet szerkezete    2,5   

 Elektromos mikroáramkörök kapcsolatrendszere    3   

 Áramhálózatok szerkezete    4   

Forrás: A szerző szerkesztése Csermely (2005) és saját számítás alapján 

Láthattuk, hogy a hálózatunk kiemelkedő fokszámmal rendelkező csomópontja a 

főváros, amely – két település kivételével – minden más csúccsal pénzforgalmi 

összeköttetésben áll. Azt is megállapítottuk, hogy az összetett skálafüggetlen gráfok 

véletlen hibákkal (csúcsok, kapcsolatok megszűnése) szemben ellenállóak, de a fő 

csomópontok kiiktatásával szemben védtelenek. Mindenezek alapján felmerül a kérdés, 

hogy Budapest mennyire domináns szereplője a hazai elszámolásforgalmi rendszernek. 

Eddigi ismereteink alapján joggal gondolhatjuk, hogy a főváros nélkülözhetetlen eleme 
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 Ezen paraméterekkel a fejezet  további részeiben foglalkozom. 
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a pénzforgalomnak, nélküle a vizsgált hálózat egysége megbomlik. Az ezt 

megfogalmazó feltételezésemet az alábbi hipotézis tartalmazza (H4). 

H4: A magyar bankközi elszámolásforgalomban Budapest dominanciája 

érvényesül. A főváros a pénzforgalmi hálózat kiemelkedő, az egész rendszer 

működését meghatározó eleme, amelynek a gráfból való célzott eltávolítása a háló 

teljességének megszűnésével, több komponensre való szétesésével jár. 

Budapest szerepének és a hálózat hibatűrő képességének kérdésköre különösen 

indokolttá teszi egy – korábban ismertetett, a legtöbb valós hálózatban (társadalom, 

internet, szerzőségi kapcsolatok, stb.) megfigyelhető – speciális hálózati jellemző, a 

kisvilágság esetünkben történő megvizsgálását. 

A kisvilágság tulajdonság akkor jellemzi az adott hálózatot ha egyidejűleg teljesül az 

alábbi két feltétel (Buchanan, 2003): 

1. A hálózat két tetszőleges pontja között alacsony átlagos távolságot tapasztalunk. 

 

2. Magas a gráf klaszterezettsége, azaz egy csúcs két szomszédja, nagy 

valószínűséggel egymásnak is szomszédja, A kis fokszámú sűrű részgráfokat 

sok kapcsolattal rendelkező nagy csomópontok tartják össze.  

A fenti feltételek teljesülése esetén különösen valószínű lenne a gráf Budapest 

eltávolításakor történő szétesése hiszen a fő csomópont vagy csomópontok kiesése kis 

világ tulajdonságú hálózatokban fokozottabban érvényesül. Az ezen kritériumok 

elemzéséhez szükséges fogalmakat és a vizsgált hálózatra jellemző értékeket a 

alábbiakban mutatom be. 

6.4.3. A hálózat további globális jellemzői 

A hálózat kiterjedését a csúcsok és a különböző típusú élek száma mellett elsősorban a 

gráf átmérőjével vagy két tetszőleges csúcs közötti átlagos legrövidebb út megadásával 

szokás jellemezni. (Albert & Barabási, 2002.) 

Átlagos legrövidebb út vagy átlagos (geodetikus) távolság (average geodesic distance, 

average path lenght): Az összes lehetséges településpár közötti legkevesebb 

összeköttetésen át vezető út (db él száma) átlaga. 

Átmérő (maximum geodesic distance): A legnagyobb legrövidebb út, azaz – a 

legrövidebb utakat választva – a legnagyobb lehetséges két csúcs közötti távolság. 

Bankközi klíring hálózatunkban az átlagos legrövidebb út értéke 1,975, míg a hálózat 

átmérője 3. Ezen értékeket nevezhetjük a várakozásoknak megfelelőnek, miután tudjuk, 

hogy csak két, a fővároshoz nem kapcsolódó település található a gráfban
75

. Hálózatunk 

ugyanakkor a kisvilágság 1. kritériuma alapján az egy (0,975) lépésnyi távolsággal a 

„legkisebb kis világok” közé tartozik
76

, azaz teljesíti a feltételt. A Budapest nélkül 
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 Ha minden település kapcsolódna Budapesthez, akkor a gráf átmérője 2 lenne, hiszen tetszőleges 

településről bármely másik elérhető lenne két élen végighaladva a fővároson át. A két Budapesthez nem 

kapcsolódó település esetén ez az érték várhatóan 3, esetleg 4 (abban az esetben ha az egyik település 

csak a másikon keresztül kapcsolódik egy Budapesthez kapcsolódó harmadikhoz). 
76

 Barabási kutatócsoportjának mérései szerint a XX. század végén a World Wide Web két tetszőleges 

oldala között 18,57 „lépés” volt (Barabási, et al., 1999), a különböző tudományterületeken dolgozó 

kutatókat 4-6 közös szerzőségi kapcsolat választja el (interdiszciplinárisan valamivel több), illetve láttuk 
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értelmezett hálózatban ezek az értékek várhatóan megnövekednének. Ezzel a 

kérdéskörrel a 6.5.2.2. pontban foglalkozom. 

Mindezekből látható, hogy ezek a mutatók inkább a gráf belső kapcsolatrendszerét 

jellemzik, mintsem a hálózat fizikai kiterjedésének mérőszámai lennének.  

Itt jegyzem meg, hogy a hálózatok elmélete által kínált módszerek, mutatószámok nem 

mindegyike alkalmazható minden gráf-típusra. (A vizsgált pénzforgalmi hálózat 

nyilvánvalóan különbözik. pl. egy szociális hálótól.) Egyes mutatókat fenntartásokkal 

kell kezelni, mert nem garantált, hogy a vizsgált gráfra is értelmezhető eredményt 

kapunk. Ez a bizonytalanság joggal merül fel a fenti mutatók esetében amiatt, hogy a 

bankközi forgalom hálózatában nehezen értelmezhetőek településeken keresztül vezető 

utak és „lépések”, az elszámolási rendszer hálózatában az egyes élek nem „közlekedési 

folyosók”, a tranzakciók két tetszőleges számla – és ezáltal település – között 

lebonyolíthatóak potenciális „közvetítők” igénybe vétele nélkül is. Ugyanakkor az 

egyes települések közötti (erős) pénzforgalom vállalati kapcsolatokra, munkavállalók 

ingázására, stb. utalhat. A mögöttes kapcsolatrendszer emiatt viszont már érdekessé és 

értelmezhetővé teszi ezeket a típusú mutatókat. 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő indikátor, a hálózat sűrűsége a gráf szerkezetének 

megismeréséhez elengedhetetlen mutató. Ezt a mérőszámot még kevésbé érheti a 

fentiekhez hasonló kritika, hiszen ha önmagában korlátozottan használható is, más 

hálózatok hasonló mutatójával összehasonlítva, vagy az időbeli alakulását megfigyelve 

rendkívül hasznos információkat szolgáltat. 

Hálósűrűség (graph density): A meglévő és lehetséges kapcsolatok aránya. A hálózat 

éleinek számát veti össze azzal az élszámmal, amivel a gráf akkor rendelkezne ha 

minden csúcs minden csúccsal (digráfban mindkét irányban) össze lenne kötve. 

A hálózat sűrűségének jele: D 

Kiszámítása (irányított gráf esetén):   
 

      
 

Hálózatunkban az összes él számát elosztva az összes lehetséges él számával 

megkapjuk a hálósűrűség mutatóját: 

  
     

         
 

     

       
        

A kapott érték szerint a vizsgált települések közötti hálózat a maximálisan lehetséges 

kapcsolatoknak 2,5%-ával rendelkezik. Ezt az alacsonynak tűnő számot annak 

figyelembe vételével kell értelmezni, hogy a 0% a kapcsolatok teljes hiányát, míg a 

100%-os érték azt az irreális állapotot jelentené, amelyben Magyarország minden (a 

hálózatban értelmezett) települése minden más településsel „oda-vissza” pénzforgalmi 

összeköttetésben áll. Ezen érték időbeli változásának vizsgálata és a más országok 

pénzforgalmi hálózataival való összevetés további érdekes potenciális kutatási irányokat 

jelölnek ki. 

A H4 hipotézis bizonyítása szempontjából releváns kisvilágság-vizsgálathoz meg kell 

ismernünk a 2. feltétel alapjául szolgáló alábbi klaszterezettségi mutatót. 

A csomósodási együttható (clustering coefficient) lokális verziója egy adott csúcsra 

vonatkozó indikátor, amely a csúcs szomszédjai közötti összeköttetések számát veti össze 

                                                                                                                                                            
(6.1.1.), hogy a társadalom esetében kb.4 lépésről beszélhetünk. (Adatok: Barabási, 2002; Backstrom, 

2011) 
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a lehetséges maximális szomszédok közötti kapcsolatszámmal, azaz azzal az esettel 

amikor a csúcs és szomszédjai teljes részgráfot alkotnak. Ezt a hányadost Ci jelöli a 

gráfelméletben. Értéke 0 és 1 között mozoghat. (Kertész, 2006) Esetünkben azt mutatja 

meg, hogy az adott település pénzforgalmi partnerei milyen arányban állnak 

kapcsolatban egymással is. 

A csomósodási együttható teljes hálózatra vonatkozó verzióját Watts és Strogatz 

vezették be (Watts & Strogatz, 1998) a lokális együtthatók átlagaként: 

 

A teljes elszámolásforgalmi hálózatra vonatkozó, a hálózatelemző szoftver segítségével 

kiszámított átlagos csomósodási együttható 0,91-es értéke a gráf rendkívül magas 

klaszterezettségéről árulkodik. Ennek hátterében az áll, hogy több mint 700 alacsony 

fokszámmal (25-nél kevesebb) rendelkező csúcs esetén Ci = 1, azaz ezen települések a 

kis számú pénzforgalmi partnerükkel klikket (teljes részgráfot) alkotnak. Utóbbi 

kifejezés definiálása még nem történt meg ezért ezt itt pótolom. 

A hálózat olyan részgráfjait nevezzük klikknek vagy teljes részgráfnak (clique), 

amelyeknek bármely két pontja között él található. A klikkben található csúcsok számát 

(azaz a klikk méretét vagy rendjét) k jelöli. A k-rendű teljes részgráfot röviden k-

klikknek is nevezi a szakirodalom. A valós hálózatok elemzése során általában a gráf 

legnagyobb klikkjét szokás azonosítani, így számunkra is ez a maximális klikk lesz 

érdekes. (Alba, 1973) 

Természetesen vannak olyan települések is, amelyek kapcsolataik alacsony számának 

ellenére nem alkotnak klikket elszámolásforgalmi partnereikkel, a nagy fokszámú 

városok esetében pedig legtöbbször alacsony csomósodási együtthatót tapasztalhatunk. 

(A két lokális mutató összefüggését a 30. ábra mutatja be.) A legkisebb értékkel – 

leszámítva a csupán egy kapcsolattal rendelkező néhány községet
77

 – a főváros 

rendelkezik: 

Ci(Budapest) = 0,0237 

 

A mutató alacsony értéke azt mutatja meg, hogy a Budapest és pénzforgalmi partnerei 

közötti összeköttetéseknek körülbelül 2,4%-a valósul meg a partnerek között. Mivel a 

főváros szinte minden más településsel kapcsolatban áll, ezért ez a szám nagyon közel 

áll a teljes hálózat sűrűségi mutatójának értékéhez. 
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 Azon településeknél ahol a fokszám 1, a csomósodási együttható értéke nulla (Ci = 0) lesz. 
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30. ábra: A települések méretének és környezetük pénzforgalmi 

klaszterezettségének kapcsolata lakónépesség, 

fokszám és csomósodási együttható alapján 

Forrás: A szerző szerkesztése IBM Many Eyes segítségével szoftveres számítás alapján 

Összességében a csomósodási együttható alapján elmondható tehát, hogy a gráf magas 

klaszterezettségével a kis világ tulajdonság második feltétele is teljesül, így a hálózatra 

jellemző a kisvilágság. 

Ahogyan azt a fent bemutatott összefüggések is előrevetítik kis világ tulajdonságú 

hálózatokban (pl.: úthálózatok, táplálékláncok, elektromos hálózatok, telefonhívások 

hálózata, stb.) gyakran jelen vannak klikkek. (Cohen & Havlin, 2010) Ezeknek a 

potenciális teljes részgráfoknak a kimutatása a pénzforgalmi hálózatban, illetve a 

maximális klikknek az azonosítása nagy jelentőséggel bírhat Budapest szerepének 

megítélése szempontjából (H4 hipotézis). 

6.4.4. Motívumok a pénzforgalmi hálózatban 

A hálózatok csúcsainak csoportosítására számos módszer ismert, amelyek közül a 

legelterjedtebbek a következők: 

1. Csoportosítás a csúcs valamely tulajdonsága alapján (pl. hálózati vagy egyéb 

mutatók, valamilyen kategóriába tartozás, stb.), 

2. összeköttetésben álló részgráfok alapján történő felbontás (komponensek által 

meghatározott csoportok), 

3. a hálózat felosztása klaszterező algoritmus segítségével, 

4. motívumok keresése a hálózatban. 
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Jelen esetben a 4. csoportosítási módszert
78

 alkalmazom. A motívumstatisztika 

segítségével megtudhatjuk, hogy adott topológiájú részgráfok jelen vannak-e a 

hálózatban. A gyakoribb – és az elemzésemben is azonosításra kerülő – motívumokat az 

alábbi ábra mutatja be. (31. ábra). 

 

31. ábra: Motívum alapján történő csoportosítás során keresett gráf-alakzatok 

Forrás: Saját szerkesztés a NodeXL hálózatelemző szoftver 

„Group by motif” modulja alapján 

A propeller alakzat egy központi csomópontból, és az a köré csoportosuló további 

csúcsokból áll, amelyek egyetlen kapcsolatát maga a „központ” jelenti. Klíring 

hálózatunk vonatkozásában így olyan települések azonosíthatóak, amelyek egy 

vélhetően nagyobb centrum településsel bonyolítanak le tranzakciókat, de ezt 

leszámítva pénzforgalmi szempontból elszigeteltek. A motívumkeresés során a 

szoftveres elemzéssel két olyan települést (Győr és Budapest) azonosítottam be, amely 

köré propeller alakzatban rendeződnek más települések, ez azonban csupán két-két 

kisebb község esetén valósult meg (lásd később: 6.5.1.1.). 

Az azonos kapcsolódás motívum számunkra olyan településcsoportokat jelent, 

amelynek tagjai csak ugyanazokhoz a településekhez kötődnek. Az ilyen „horgony” 

települések számától függően megkülönböztetünk kétszeres, háromszoros, stb. azonos 

kapcsolódást. Az elemzést az összes hálózatban lehetséges azonos kapcsolódásra 

elvégeztem, azaz 2 és 1372 közötti számú horgony települést kerestem. A vizsgálat 

eredményét a 14. táblázat tartalmazza. 
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 A csoportosítási eljárásokra a későbbiekben visszatérek (6.6.). 
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14. táblázat: Azonos kapcsolódás motívumok a hálózatban 

Horgony települések Azonos kapcsolódású 
települések száma száma megnevezése 

2 Kaposvár, Budapest 2 

2 Miskolc, Budapest 3 

2 Nyíregyháza, Budapest 3 

3 Mátészalka, Budapest, Nyíregyháza 5 

3 Miskolc, Kazincbarcika, Budapest 2 

3 Nyíregyháza, Debrecen, Budapest 11 

4 Debrecen, Mátészalka, Budapest, ... 3 

4 Gyöngyös, Miskolc, Eger, ... 2 

4 Miskolc, Debrecen, Budapest, ... 2 

4 Nyírbátor, Nyíregyháza, Debrecen, ... 2 

4 Nyíregyháza, Debrecen, Fehérgyarmat, ... 2 

4 Szigetvár, Kaposvár, Pécs, ... 3 

5 Debrecen, Szolnok, Kisvárda, ... 2 

5 Eger, Debrecen, Miskolc, ... 2 

5 Szécsény, Salgótarján, Miskolc, ... 2 

5 Tab, Siófok, Pécs, ... 3 

6 Mátészalka, Miskolc, Nyírbátor, ... 2 

6 Salgótarján, Miskolc, Debrecen, ... 2 

6 Salgótarján, Ózd, Miskolc, ... 2 

7 Szolnok, Nyíregyháza, Mátészalka, ... 2 

Forrás: A szerző szerkesztése szoftveres elemzés alapján 

Pénzforgalmi hálózatunk esetében az azonos kapcsolódás motívum alapján 

meghatározott csoportokba jellemzően kisebb települések tartoznak. Ezek a földrajzilag 

egymáshoz általában közel eső, alacsony fokszámmal (maximum 7) rendelkező 

községek tipikusan nagyobb városhoz kapcsolódnak. Budapest természetesen az összes 

ily módon meghatározott csoportban horgony település. Összességében azt mondhatjuk, 

hogy – a propeller alakzathoz hasonlóan – az azonos kapcsolódás alakzatokból 

messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni, mivel csak néhány kisebb 

települést érintenek. 

A motívumstatisztikai alakzatok megismerését számunkra sokkal inkább a klikkek 

azonosítása indokolta. A teljes részgráf, vagy klikk fogalmát már a csomósodási 

együttható kapcsán definiáltam, így itt már csak a szoftveres elemzés bemutatására 

koncentrálok. 

A hálózatelméleti szakirodalom a három településből álló összeköttetésben lévő 

csúcsokat (háromszögeket) még nem tekinti valódi teljes részgráfoknak
79

, egy 2 

csúcsból álló csúcspár pedig természetesen nem nevezhető klikknek, így k értéke az 

elemzésemben minimálisan négy lehet. 

                                                      
79

 Pedig láttuk, hogy a csomósodási együttható a legtöbb település esetében 1, így feltehetőleg sok ilyen 

háromszög található a hálózatban. 
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Az vizsgálatokat – ennek megfelelően – 4 és 1374 közötti k értékekere (klikkben 

található csúcsok) végeztem el, azonban természetesen egyáltalán nem volt várható, 

hogy a felső határhoz közeli eredményt kapunk, hiszen az a teljes gráfra vonatkozóan 

közel 100%-os hálósűrűséget jelentene. (Tudjuk, hogy a hálózat sűrűsége: D = 0,025.) 

A hálózatban 28 darab 4-klikket találtam, amelyek kis és közepes méretű településekből 

állnak. Ezek jelentősége viszonylag kicsi hiszen a legkisebb elfogadható teljes 

részgráfok. Ennél sokkal fontosabb eredmény azonban egy meglehetősen nagy, 55 

településből álló teljes részgráf azonosítása, amely egyben a pénzforgalmi hálózat 

maximális klikkje. (A 4-klikkeken és az 55-klikken kívül nem találhatóak további teljes 

részgráfok a hálózatban.) Ez azt jelenti, hogy létezik 55 olyan magyar település, 

amelyek mindegyike elszámolásforgalmi kapcsolatban áll egymással (32. ábra). Ezt a 

településcsoportot – amelynek a főváros is része – a hálózat szerkezetét jelentősen 

meghatározó részgráfnak tekinthetjük. 

 

32. ábra: A teljes részgráfot alkotó 55 település  

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres csoportképzés alapján 

(klikk azonosítás: NodeXL; vizualizáció: IBM Many Eyes; térkép:ArcGIS Map) 

 

Az 55-klikk települései a lakosságszám, illetve működő vállalkozások száma alapján 

kiemelkedő települések közül kerülnek ki. A települések működő vállalkozások száma 

szerinti rangsorában az első 39 helyen a teljes részgráfban szereplő városok állnak. Meg 
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kell jegyezni, hogy az 55 település földrajzi eloszlása nem egyenletes, legnagyobb 

számban Pest megyei városok tartoznak ide, amelyeket a legnagyobb településszámmal 

még elsősorban a nyugati és déli országrész megyéi követnek. (33. ábra) 

 

33. ábra: Az 55-klikk településeinek megyék szerinti megoszlása  

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres csoportképzés alapján 

6.5. A települések hálózatban betöltött szerepének vizsgálata 

Az alábbiakban a tranzakciók bankközi elszámolása által meghatározott gráfot további, 

csúcsokra koncentráló elemzésnek vetem alá annak érdekében, hogy az egyes 

településekről, a közöttük zajló pénzforgalomról és elsősorban a főváros szerepéről 

teljesebb képet kaphassunk. A téma alaposabb körüljárása érdekében célszerű további, 

mutatószámokkal is megvizsgálni Budapest és a többi település pozícióit. 

Ennek során – az eddigiekben elvégzett vizsgálatokra alapozva – célom: 

 annak bemutatása, hogy a hálózati módszertan használatával az egyes hálózati 

csúcsok gazdasági jellemzőire vonatkozóan is hasznos információkhoz 

juthatunk, valamint 

 olyan mutató vagy mutatók azonosítása, amely jól leírja egy település 

pénzforgalmi jelentőségét, hálózatban betöltött szerepét. 

Ezzel a célkitűzésemmel összhangban a következő hipotézist (H5) fogalmaztam meg: 

 

H5: A bankközi elszámolási gráf egyes csúcsainak jellemzőit is megismerve új, 

releváns információkat kaphatunk az adott település országos pénzforgalomban, 

illetve szűkebb hálózati és földrajzi környezetében betöltött szerepére 

vonatkozóan. A hálózatelmélet eszköztárából kiválasztható olyan indikátor, amely 

jól jellemzi a települések klíring gráfban elfoglalt pozícióit. 
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6.5.1. Központiság mutatók használata 

A hálózatok elméletében az egyes csúcsok gráfban betöltött szerepének bemutatása 

leggyakrabban az ún. centralitás (központiság) mutatók segítségével történik. A 

következőkben definiálom a legfontosabb központiság mutatókat, a vizsgált hálózatra 

számszerűsítem azokat és táblázatokban mutatom be az adott indikátor szempontjából 

legjobban teljesítő 25 települést. Egyúttal arra a – H5 hipotézisben is megfogalmazott – 

kérdésre keresem a választ, hogy melyik mutató alkalmas az egyes települések 

pénzforgalmi értelemben vett központi szerepének indikálására. 

A legismertebb és legegyszerűbb központiság mutató a fokszám – már korábban 

ismertetett – fogalmához kapcsolódó fokszám központiság. 

Fokszám központiság (degree centrality): Egy csúcs fokszám központisága a csúcs 

kapcsolatainak számával (fokszám) egyenlő, azaz CD(v) = deg(v). Ennek megfelelően 

irányított kapcsolatok esetén megkülönböztethetünk befokszám központiságot (in-degree 

centrality) és kifokszám központiságot (out-degree centrality). (Diestel, 2005) 

Mint korábban megállapítottam, a hálózatban minden település esetén megegyezik a 

kifok és a befok, ezáltal a kifokszám és befokszám központiságok sem fognak 

különbözni. A legnagyobb fokszám központisággal rendelkező településeket a 15. 

táblázat mutatja be. Irányított gráfunkban különböző kifokszám és befokszám esetén
80

 

olyan kijelentést is tehetnénk, hogy valamely település inkább fogadója (amelyiknek 

nagyobb a befoka, mint a kifoka), vagy inkább küldője (nagyobb kifok, mint befok) a 

tranzakcióknak ez azonban valószínűleg hosszabb távon kiegyenlítődik. 

15. táblázat: Fokszám központiság (TOP25 település, szélső- és középértékek) 

  v CD(v) 

 
 

v CD(v) 

1. Budapest (max.) 1371 

 

16. Békéscsaba 467 

2. Debrecen 906 

 

17. Szekszárd 448 

3. Szeged 794 

 

18. Tatabánya 424 

4. Miskolc 715 

 

19. Salgótarján 389 

5. Győr 713 

 

20. Baja 355 

6. Székesfehérvár 698 

 

21. Budaörs 349 

7. Nyíregyháza 688 

 

22. Vác 326 

8. Pécs 687 

 

23. Gödöllő 314 

9. Kecskemét 675 

 

24. Dunaújváros 309 

10. Szolnok 611 

 

25. Nagykanizsa 295 

11. Veszprém 587 

 
   

12. Kaposvár 556 

 
  

CD(v) 

13. Szombathely 551 

 
 

Minimum 1 

14. Eger 527 

 
 

Átlag 34,34 

15. Zalaegerszeg 502 

 
 

Medián 11,5 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

                                                      
80

 Az összes tranzakció hálózatában minden él párral rendelkezik, de az egyes tranzakciótípusok 

gráfjainál tapasztalhatunk ilyet. 
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A fokszám centralitás mutatót kritika érheti amiatt, hogy az összes csúcshoz való 

közvetett kapcsolódás jellemzése helyett csak az adott csúcshoz tartozó közvetlen éleket 

veszi figyelembe. A hálózat egy szereplője lehet hogy sok kapcsolattal rendelkezik, de 

egyben az is lehetséges, hogy csupa olyan szereplőhöz kapcsolódik, amelyek kevés 

kapcsolattal bírnak, vagy akár nincsenek is kapcsolatban más csúcsokkal és a hálózat 

egészével. Ebben az esetben a fokszám központiság alapján a szóban forgó csúcs 

központinak tekintendő, holott központisága meglehetősen lokális. (Hanneman & 

Riddle, 2005) 

A sajátvektor központiság a fokszám központiság továbbfejlesztett, jóval 

szofisztikáltabb változata. 

Sajátvektor központiság (eigenvector centrality): Egy csúcs hálózatban betöltött 

fontosságának mérőszáma. Relatív pontszámokkal látja el a hálózat minden csúcsát 

olyan elv alapján, hogy a magas pontszámú csúcsokhoz való kapcsolódás magasabb 

pontszámot eredményez, mint ugyanannyi kapcsolat alacsonyabb pontszámú 

csúcsokhoz. A nagyobb fokszámú szomszédokkal rendelkező csúcsoknál tehát nagyobb 

sajátvektor központiság értéket kapunk. (Bonacich, 1987) A mutató kiszámítására 

használt algoritmus alapja a faktoranalízis. 

16. táblázat: Sajátvektor központiság (TOP25 település, szélső- és középértékek) 

  v CE(v) 

 
 

v CE(v) 

1. Budapest (max.) 0,007411 

 

16. Békéscsaba 0,004933 

2. Debrecen 0,006354 

 

17. Szekszárd 0,004802 

3. Szeged 0,006186 

 

18. Tatabánya 0,004796 

4. Győr 0,005895 

 

19. Budaörs 0,004486 

5. Székesfehérvár 0,005857 

 

20. Baja 0,004346 

6. Kecskemét 0,005788 

 

21. Salgótarján 0,004301 

7. Pécs 0,005743 

 

22. Gödöllő 0,004256 

8. Miskolc 0,005713 

 

23. Dunaújváros 0,004233 

9. Nyíregyháza 0,005602 

 

24. Vác 0,004150 

10. Veszprém 0,005470 

 

25. Nagykanizsa 0,003984 

11. Szolnok 0,005453 

 
   

12. Szombathely 0,005305 

 
  

CE(v) 

13. Kaposvár 0,005190 

 
 

Minimum 0,000044 

14. Eger 0,005003 

 
 

Átlag 0,000728 

15. Zalaegerszeg 0,004939 

 
 

Medián 0,000404 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

A fokszámból kiinduló centralitás mutatók mellett léteznek legrövidebb útvonalakból 

(shortest path) származtatott mutatók, az alábbiakban a két legfontosabb ilyet mutatom 

be. Ezek megértéséhez azonban a „messziség”
81

 fogalmának tisztázása is szükséges. 
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 Nem azonos a korábban ismertetett távolsággal. 
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Egy csúcs messzisége (farness) az összes többi csúcstól való geodézikus távolságainak 

(legrövidebb utak) összegeként definiálható. (Sabidussi, 1966) 

Közelség központiság (Closeness centrality): Egy csúcs közelség központisága a 

messziségének inverzével egyenlő. (Freeman, 1979) 

Jele: CC(v) 

17. táblázat: Közelség központiság (TOP25 település, szélső- és középértékek) 

  v CC(v) 

 
 

v CC(v) 

1. Budapest (max.) 0,000727 

 

16. Békéscsaba 0,000439 

2. Debrecen 0,000543 

 

17. Szekszárd 0,000435 

3. Szeged 0,000512 

 

18. Tatabánya 0,000431 

4. Győr 0,000492 

 

19. Salgótarján 0,000424 

5. Miskolc 0,000492 

 

20. Baja 0,000418 

6. Székesfehérvár 0,000488 

 

21. Budaörs 0,000417 

7. Pécs 0,000486 

 

22. Vác 0,000413 

8. Nyíregyháza 0,000486 

 

23. Gödöllő 0,000411 

9. Kecskemét 0,000483 

 

24. Dunaújváros 0,000410 

10. Szolnok 0,000468 

 

25. Nagykanizsa 0,000408 

11. Veszprém 0,000463 

 
   

12. Kaposvár 0,000457 

 
  

CC(v) 

13. Szombathely 0,000456 

 
 

Minimum 0,000294 

14. Eger 0,000451 

 
 

Átlag 0,000369 

15. Zalaegerszeg 0,000446 

 
 

Medián 0,000365 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

A hálózatok, elsősorban szociális kapcsolathálók elemzése során egyik leggyakrabban 

használt központiság mutató a csúcs egyfajta „tranzit” szerepére utaló közöttiség 

központiság. 

Közöttiség központiság (betweenness centrality): A hálózat egy csúcsának relatív 

fontosságát mutatja meg a rajta keresztülmenő „forgalom” számszerűsítésével. A 

közöttiség központiság annál nagyobb, minél többször szerepel az adott csúcs a gráf 

pontjai közötti legrövidebb útvonalakon. 

Jele: CB(v) 

Kiszámítása: CB(v)   
      

          , ahol st az összes s csúcstól t csúcsig tartó 

legrövidebb út száma, st(v) pedig azoknak az utaknak a száma, amelyek átmennek a v 

csúcson. (Freeman, 1979) 
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18. táblázat: Közöttiség központiság (TOP25 település, szélső- és középértékek) 

  v CB(v) 

 
 

v CB(v) 

1. Budapest (max.) 666635,90 

 

16. Békéscsaba 22386,62 

2. Debrecen 160780,15 

 

17. Szekszárd 21373,09 

3. Szeged 98660,59 

 

18. Salgótarján 16683,23 

4. Miskolc 85517,67 

 

19. Tatabánya 15022,07 

5. Nyíregyháza 80763,36 

 

20. Baja 10244,54 

6. Győr 79702,15 

 

21. Vác 8883,83 

7. Pécs 72851,27 

 

22. Budaörs 7644,23 

8. Székesfehérvár 69430,64 

 

23. Siófok 6976,39 

9. Kecskemét 61653,48 

 

24. Nagykanizsa 6406,76 

10. Szolnok 49337,30 

 

25. Gödöllő 6103,91 

11. Kaposvár 42368,38 

 
   

12. Veszprém 40343,34 

 
  

CB(v) 

13. Eger 35897,31 

 
 

Minimum 0,00 

14. Szombathely 35304,68 

 
 

Átlag 1340,58 

15. Zalaegerszeg 31020,01 

 
 

Medián 0,00 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

 

6.5.1.1. A mutatók értékelése 

A fentiekben ismertetett négy központiság mutató a legelterjedtebb a hálózati 

elemzésekben, azonban a pénzforgalmi hálózat vizsgálatánál nem egyformán jól 

alkalmazhatóak, ezért célom kiválasztani közülük a legmegfelelőbbet és a további 

vizsgálatok során azt használni. 

A legnagyobb központiság értékekkel rendelkező települések rangsorában jelentős 

eltérések nem mutatkoztak, az egyes mutatók és középértékeik azonban változatos 

értékeket vettek fel. Módszertanukból fakadóan a mutatók jelentése nagyon különböző. 

A 34. ábra a központiság egyes típusainak értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani. 
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34. ábra: A különböző típusú központiság mutatók jelentése
82

 

Forrás: Saját szerkesztés Claudio Rocchini (Visual Computing Group) 

hálózat-vizualizációi alapján 

A közöttiség központiság magas értéke az adott csúcs jelentős közvetítő szerepét 

hivatott jelezni (elsősorban biológiai, szociális hálózatokban). A bankközi klíring 

esetében ilyen „tranzit település” nehezen értelmezhető. Ugyan létezhetnek ilyen 

számlákon és településeken át vezető „útvonalai” a pénznek (pl. teljesítés alvállalkozói 

láncoknál), de ezt leszámítva a mutató nem nyújt pénzforgalmi szempontból értékelhető 

információkat. 

A közelség központiság, mint szintén a legrövidebb utakból kiinduló mutató hasonló 

problémákat vet fel. Ezen felül Budapest torzító hatása miatt ebben az esetben csak a 

fokszám központiság egy verziójának tekinthető, mivel a kiszámítás során a 

számlálóban 1, a nevezőben pedig a legrövidebb távolságok összege szerepel. Utóbbi a 

főváros esetében két esetben 2, a többiben 1, a többi településnél pedig lényegében csak 

a fokszámból fakad az eltérés. Mindezek alapján a közelség központiságot sem 

tekinthetjük a településeket klíringforgalmi szempontból jól jellemző indikátornak. 

A sajátvektor központiság meghatározására használt eljárás a közelséghez hasonló 

megfontoláson alapszik, de tekintettel van az egész gráf kapcsolatrendszerére, több 

kapcsolódási szinten keresztül figyelembe veszi az adott település közvetlen és 

közvetett környezetét. Ezek az előnyök a vizsgált klíring gráfhoz hasonló nagy hálók 

esetében érvényesülnek, kis hálózat esetén a sajátvektor és a közelség központiság 

értékek között minimális lenne a különbség. – Mindezek alapján véleményem szerint a 

sajátvektor központiság használható indikátora lehet egy település (és pénzforgalmi 

partnerei) elszámolásforgalmi aktivitásának. A mutató kiszámításának módszeréből 
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 Az ábra illusztráció, nem a vizsgált hálózatot mutatja be. 
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eredően itt is érezhető ugyan a főváros magas fokszámának hatása, de ez nem olyan 

jelentős, mint a közelség központiság esetében. 

A negyedik vizsgált mutató, a fokszám központiság jól alkalmazható hálózati indikátor 

– ennek megfelelően az eddigiekben (még nem mint centralitás mutatót) több esetben 

használtam is. Előnye a számítás egyszerűsége (csak a csúcsokhoz kapcsolódó éleket 

kell számszerűsíteni), hátránya lehet ugyanakkor, hogy lokális, kizárólag az adott 

település kapcsolatait veszi figyelembe függetlenül a „szomszédok” viszonyától és a 

teljes háló kapcsolatrendszerétől. 

A megfigyelt gyakoriságok egyenlő osztályközökben való feltüntetésével 

megvizsgáltam az egyes centralitás mutatók eloszlási jellemzőit (35. ábra). A 

legkevésbé szélsőséges eloszlás a fokszám- és elsősorban a sajátvektor központiság 

tekintetében figyelhető meg. Előbbi a már bizonyított skálafüggetlen jellemzőket 

mutatja, utóbbi esetében pedig érdekes megfigyelni az első osztályköz esetén a – 

hatványtörvénybe nem illeszkedő – alacsonyabb gyakoriságot (a diagramon 

narancssárgával jelölve). Ez a faktoranalízis módszertanából és Budapest majdnem 

minden más településhez való kapcsolódásából fakad: a nagyon kis központisággal 

rendelkező települések száma nem magas, hiszen legalább 1 db sok kapcsolattal bíró 

településhez kapcsolódnak. 

 

35. ábra: Központiság mutatók eloszlási jellemzői 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

 

A fentiek fényében úgy gondolom, hogy a sajátvektor központiság a pénzforgalmi 

hálózat önmagában is jól használható mutatója, míg a fokszám központiság 

korlátozottan vagy más indikátorokkal kombinálva tölthet be érdemben hasonló 

szerepet. 

Itt térek még ki arra a korábbi megállapításomra miszerint két település nem 

kapcsolódik a fővároshoz. Ezek vélhetően a legalacsonyabb fokszám központiságú kis 

községek közül kerülnek ki – azon belül is valószínűleg a legkisebb sajátvektor 

központisággal rendelkezőek lesznek ezek (17. táblázat). 
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17. táblázat: A hálózat legkisebb fokszám- és sajátvektor centralitású települései 

  
Fokszám 

központiság 

Sajátvektor 

központiság 

Feketeerdő 1 0,000044 

Mórichida 1 0,000044 

Csokvaomány 1 0,000055 

Tarnabod 1 0,000055 

Forrás: Saját szerkesztés számítás és szoftveres adatelemzés alapján 

A fenti központiság mutatókból teljes biztonsággal nem állapítható meg, hogy a Győr-

Moson-Sopron megyei Feketeerdő és Mórichida a hálózat fővárostól független tagjai, a 

kapcsolatrendszerük feltárásával azonban kiderült, hogy ezen két község egyetlen 

pénzforgalmi kapcsolata Győr, míg Csokvaomány és Tarnabod (ennek megfelelően) a 

fővároshoz kapcsolódnak. Ezt igazolta a korábban bemutatott propeller alakzat 

azonosítás (fan motif clustering) is, amely ugyanezt a négy hálózati csúcsot jelölte meg, 

mint központi települések (Győr, Budapest) köré rendeződő, de egymással kapcsolatban 

nem álló településeket (lásd: 6.4.4.). 

A települések lakosságszámának és pénzforgalmi központiságának (sajátvektor 

központiság alapján) kapcsolatát a következő „treemap” szemlélteti (36. ábra). A 

treemap vizualizáció az 5.2.2. pontban definiált hőtérképek egyik, hierarchikus 

dimenzióval kibővített változata (Viegen, et al., 2006). Az ábrázolásmód lehetővé teszi 

annak megfigyelését, hogy a legnagyobb sajátvektor központisággal rendelkező 

települések általában a nagyobb lakosságszámú városok. Ez alól kivételt elsősorban a 

kiemelkedő számú működő vállalkozással rendelkező és/vagy nagyvállalatoknak, ipari 

központoknak helyt adó települések képeznek. Ezen összefüggések még jobban 

megfigyelhetők a részletesebb, megyénkénti ábrák segítségével (4. számú melléklet). 

 

36. ábra (következő oldal): A hálózatban szereplő települések pénzforgalmi 

központisága és lakosságszáma megyék és régiók szerint 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

IBM Many Eyes segítségével 

A régiók nevének rövidítései: 

KM:  Közép-Magyarország 

ÉA:  Észak-Alföld 

ÉMO:  Észak-Magyarország 

KD:  Közép Dunántúl 

DA:  Dél-Alföld 

NYD:  Nyugat-Dunántúl 

DD:  Dél-Dunántúl 
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6.5.2. A főváros hálózatban betöltött szerepe 

Az eddigiekben elvégzett vizsgálatok is számos hasznos információval szolgáltak Budapest 

hazai pénzforgalomban betöltött szerepét illetően, itt azonban kitérek a bináris hálózati 

jellemzőkön túl a főváros és elszámolásforgalmi partnerei között lezajló tranzakciók „súlyának” 

vizsgálatára is. Ezt kiegészítendő elvégzem a főváros hálózatból való eltávolításának 

hatáselemzését is. 

6.5.2.1. Budapest, mint elszámolásforgalmi partner 

Láttuk, hogy Budapest két Győrhöz kapcsolódó kis községet leszámítva a hálózat minden 

településéhez közvetlenül kapcsolódik, a legmagasabb fokszámmal és központiság mutatókkal 

rendelkezik. Emellett a korábban (6.3.) bemutatott földrajzi vonatkozások során a fővárosi 

(Budapesten belüli) és a fővároshoz kapcsolódó tranzakciók magas részaránya is megfigyelhető 

volt. 

Fontos hozzátenni továbbá, hogy a Budapesttel kapcsolatban álló 1372 település közül a küldött 

tranzakciók értékének tekintetében 1072 település legfontosabb kapcsolata a főváros. Ez a szám 

jól jelzi a budapesti dominanciát, hiszen ez azt jelenti, hogy a települések közel 80%-ánál a 

hozzájuk az esetek többségében közelebb eső és eltérő megyeszékhelynél vagy régióközpontnál 

is jelentősebb pénzforgalmi kapcsolatnak bizonyul. 

Ugyanezt a következtetést lehet leszűrni a hálózat tranzakció érték alapján legjelentősebb 

kapcsolatainak áttekintéséből, amit a 18. táblázat
83

 segítségével tehetünk meg. 

  

                                                      
83

 A hálózat 500 legerősebb kapcsolatát bemutató táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza. 
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18. táblázat: A hálózat 40 legerősebb kapcsolata 

Küldő Fogadó Érték (Ft) 

Debrecen Budapest 68 471 302 068 

Pécs Budapest 60 109 558 695 

Budapest Debrecen 58 689 968 463 

Miskolc Budapest 54 528 207 748 

Budapest Győr 50 983 726 232 

Budapest Miskolc 50 011 007 440 

Budapest Székesfehérvár 49 406 938 615 

Budapest Szeged 44 654 672 430 

Győr Budapest 44 580 608 254 

Székesfehérvár Budapest 43 456 858 501 

Nyíregyháza Budapest 43 350 277 919 

Szeged Budapest 42 345 896 284 

Budapest Kecskemét 38 941 921 124 

Budapest Pécs 36 361 081 063 

Kecskemét Budapest 35 957 959 542 

Budapest Nyíregyháza 33 322 903 720 

Budapest Szolnok 28 590 065 957 

Budapest Dunaújváros 26 528 818 077 

Veszprém Budapest 26 142 370 970 

Budapest Veszprém 25 812 480 788 

Budapest Szombathely 24 015 287 526 

Budapest Budaörs 23 267 724 510 

Szombathely Budapest 22 811 886 103 

Budapest Tatabánya 21 002 906 334 

Szolnok Budapest 20 723 049 311 

Budapest Kaposvár 20 096 004 147 

Békéscsaba Budapest 19 848 109 610 

Budapest Békéscsaba 19 576 764 362 

Budapest Zalaegerszeg 19 327 872 179 

Dunaújváros Budapest 18 339 170 693 

Kaposvár Budapest 18 089 744 521 

Zalaegerszeg Budapest 17 645 312 769 

Budapest Szekszárd 16 994 263 275 

Budaörs Budapest 16 545 701 657 

Budapest Eger 16 542 685 134 

Budapest Gödöllő 16 511 657 722 

Szekszárd Budapest 15 679 949 880 

Tatabánya Budapest 15 235 888 355 

Eger Budapest 15 173 604 215 

Budapest Vác 14 761 888 150 

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres rangsor-képzés alapján 
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A táblázat a gráf 40 legerősebb összeköttetését tartalmazza, amelyek közül minden 

esetben vagy a küldő vagy a fogadó fél Budapest. Ez egyébként az 55. pozícióig igaz, 

de az első 100 legerősebb kapcsolat között is csak 3 Budapestet nem érintőt találunk 

(56. Szentgotthárd-Szombathely; 79. Nyíregyháza-Debrecen; 95. Dunaújváros-

Székesfehérvár). 

A pénzáramok mértékét figyelembe véve tehát a főváros központi szerepe, 

pénzforgalmi dominanciája még egyértelműbb. Ennek ellenére (vagy épp emiatt) – bár 

a valóságban nehezen képzelhető el ilyen „meghibásodás”, érdemes megvizsgálni a 

hálózat Budapest nélküli jellemzőit. 

6.5.2.2. A hálózati topológia tesztelése 

Pénzforgalmi hálózatunk (véletlen) hibatűrő képessége a skálafüggetlenségből fakadóan 

feltehetőleg nagy, de fontos csomópont vagy csomópontok elveszítésére érzékeny lehet. 

Láttuk, hogy Budapest a tranzakciók értékét tekintve kiemelkedő szereplője a 

rendszernek. Ahhoz, hogy megtudjuk, a főváros a bináris hálózati topológiában is 

nélkülözhetetlen-e, egy „célzott támadással” eltávolítom a fővárost, mint hálózati 

csúcsot és megfigyelem a gráf paramétereinek változását. Ugyanezt teszem az 55-klikk 

városaival is. A csúcs(ok) kivétele előtti és utáni állapotot a 19. táblázatban mutatom be. 

19. táblázat: A hálózati mutatók változása a topológia tesztelése során 

Mutatószám Teljes hálózat 
Budapest nélküli 

hálózat 
55-klikk nélküli 

hálózat 

V 1 374 1371 1162 

E 47 184 44442 9600 

Átmérő 3 3 6 

Átlagos távolság 1,9750 2,1172 2,9968 

Hálósűrűség 0,0250 0,0237 0,0071 

Átlagos csomósodási 
együttható 

0,9129 0,9016 0,4864 

Komponensek száma 1 1 1 

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres elemzés alapján 

Budapest eltávolítása a két csak hozzá kapcsolódó települést izolált csúccsá tette, amit 

ebben a modellben nem értelmezünk, így azt mondhatjuk, hogy hárommal csökkent a 

gráf csúcsainak száma, az élek száma pedig érthető módon a csúcsok számának 

kétszeresével lett kevesebb. 

Látható, hogy Budapest azon tulajdonságát, hogy majdnem minden településhez 

kapcsolódik nem tekinthetjük a központi szerep egyértelmű zálogának, hiszen a gráfból 

való eltávolításával is csak kis mértékben nőtt meg a hálózatban az átlagos távolság, a 

gráf átmérője pedig nem változott, maradt 3. Mivel emellett a csomósodási együttható 

értéke is magas a főváros nélkül is, a kis világ tulajdonság így is fennáll. Jelentősen nem 

csökken a hálózat sűrűsége sem és a gráf egy komponensű marad. (A főváros 

eltávolításának – a teljes részgráf definíciójából adódóan – a maximális klikkre 

gyakorolt hatása pedig csupán annyi lesz, hogy k értéke 1-el csökken: 54-klikkről 

beszélhetünk.) 

A teljes részgráf 55 településéinek eltávolításával már jelentősebb változásoknak 

lehetünk tanúi. Míg Budapest eltávolításával a csúcsok és élek száma csak 0,22 
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százalékkal, illetve 0,05 százalékkal csökken, addig az 55-klikk városainak hálózatból 

való kivétele a klíring-gráf településeinek számában 15,43 százalékos, a pénzforgalmi 

kapcsolatokéban pedig 79,65 százalékos visszaesést okoz. Könnyen kiszámítható
84

, 

hogy 157 település csak egy-egy (vagy több
85

) 55-klikk taghoz kapcsolódik, emellett 

láttuk, hogy a kapcsolatok 4/5-énél vagy a küldő vagy fogadó fél a teljes részgráf 

települései közül kerül ki. 

Mindezek ellenére ahogy a főváros, úgy az részgráf településeinek eltávolítása sem 

okozta a hálózat széttöredezését. Ennek fő oka a magas klaszterezettség, amit a bár 

jelentősen lecsökkent, de továbbra sem alacsony értékű (0,4864) csomósodási 

együttható jelez. Ugyanakkor az 55 város eltávolításával – a kapcsolatok nagy részének 

megszűnéséből fakadóan – erősen visszaesett a hálózat sűrűségi mutatója (0,71%). 

emellett nőtt az átlagos távolság és megduplázódott a hálózat átmérője, így már a kis 

világ tulajdonság fennállása is sérül. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az 55-klikk településeinek csoporton belüli tranzakciói 

hidat képeznek a hálózat egyes csoportosulásai között
86

 és fenntartják a hálózat 

egységét főbb csomópontok (pl. Budapest) eltávolítása esetén is. Fentiek azt is jelentik, 

hogy a H4 hipotézist csak részben sikerült igazolni. Bebizonyosodott, hogy Budapest a 

pénzforgalom kiemelkedő szereplője, ugyanakkor hálózati értelemben nem tekinthető a 

(súlyozatlan) gráf nélkülözhetetlen csúcsának. 

Ezeket a következtetéseket és a korábbiakban megfogalmazott kutatási eredményeket az 

alábbi tézisekben foglaltam össze (T4a, T4b és T5). 

 

T4a: A magyar elszámolásforgalmi hálózat szerkezetét egy 55 városból álló csoport 

dominálja, amelynek tagjai között minden lehetséges irányban pénzáramlás 

figyelhető meg, azaz teljes részgráfot alkotnak. 

T4b: Budapest a bináris klíring hálózat domináns csomópontja, de a hálózatban 

betöltött szerepe nem extremális. Elsősorban a skálafüggetlen jellemzőknek és a 

gráf kis világ tulajdonságának köszönhetően a csúcs teoretikus megszűnését a 

hálózat szerkezetének érdemi megváltozása és teljességének sérülése nélkül 

átvészeli. 

 

T5: A sajátvektor központiság olyan hálózati mutató, amely alkalmas egy település 

és gazdasági környezete pénzforgalmi rendszerben betöltött szerepének 

indikálására.  

                                                      
84

 A teljes hálózat településeinek számából (1374) kivonjuk a teljes részgráf településeinek számát (55) és 

az 55-klikk nélküli hálózat csúcsainak számát (1162). 
85

 Lásd: 14. táblázat (Azonos kapcsolódás motívumok a hálózatban) 
86

 Ezek az áthidaló kapcsolatok a társadalmi hálózat különálló csoportosulásait összekötő gyenge 

kapcsolatokkal (Granovetter, 1973) ellentétben a vizsgált gráfban a legtöbb esetben erős, nagyvárosok 

közötti pénzforgalmi összeköttetéseket jelentenek. 
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6.6. Településcsoportok a pénzforgalmi hálózatban 

A gráf csúcsainak csoportosítására alkalmas módszereket már korábban bemutattam 

(6.4.4.), a hálózati motívumok (elsősorban teljes részgráfok) azonosításával pedig 

részletesen is foglalkoztam. Ebben a részben a területi statisztikai beosztási rendszer 

által meghatározott egységek és a pénzforgalom viszonyára és a hálózat klaszterező 

algoritmus segítségével történő felosztásának módszerére térek ki, amelynek során az 

alábbi feltételezésem szolgál kiindulópontként (H6 hipotézis). 

 

H6: A pénzforgalom működése nem illeszkedik a területi közigazgatási megye, 

illetve régió beosztáshoz. 

 

Ennek vizsgálatához elengedhetetlen megismernünk egy, a hálózat struktúrájára 

vonatkozó mérőszámot, a modularitási mutatót. 

A modularitás a csoportképzés minőségét mutatja meg. A magas modularitás arra utal, 

hogy a hálózatban létrehozott vagy azonosított csoportosulások tagjai egymással erős 

(sok kapcsolat), de a csoporton kívüli elemekkel gyenge (kevés kapcsolat) kapcsolatban 

vannak. Hálózatokra vonatkozó optimalizálási eljárások során gyakran használt 

indikátor. Értéke -0,5 és 1 között mozoghat. (Brandes, et al., 2007) Természetesen a 

modularitás csak abban az esetben értelmezhető ha vannak definiálva csoportok az 

adott gráfban. 

6.6.1. Megyék és régiók 

A modularitás értékeit a magyarországi pénzforgalom esetében célszerű megvizsgálni 

olyan földrajzi-közigazgatási területegységekre, mint a megye és a régió. 

Alátámasztja a hipotézisben (H6) foglalt feltételezést, hogy az összes tranzakció 

hálózatában megye és régió szerinti beosztás esetén egyaránt meglehetősen alacsony 

modularitást tapasztalunk: 

 Megyék: 0,0977 

 Régiók: 0,1423 

A két mutatószám közül a régiós érték mutat magasabb modularitást, de egyrészt még 

ez is rendkívül alacsonynak tekinthető, másrészt ez a minimális pozitív eltérés 

valószínűleg csak a területi egység nagyobb méretéből fakad. 

6.6.2. Klaszterezés algoritmus segítségével 

A klaszterező algoritmus segítségével történő csoportosítás célja, hogy a gráf csúcsaink 

olyan csoportjait definiálja, amelyek esetén a modularitás maximális, azaz az ilyen 

metódusok a lehető legjobb csoportosítást mutatják meg. 

Ennél jobb eszköz aligha állhatna rendelkezésünkre a hipotézis (H6) igazolásához, 

hiszen attól függően, hogy az így létrehozott csoportok földrajzi elhelyezkedése 

leköveti-e a közigazgatási területi egységeket, dönthetünk a feltevés helyessége felől. 

A csoportosításhoz a nagy és magas átlagos csomósodási együtthatóval rendelkező 

hálózatok esetében eddig ismert legalkalmasabb módszert, a Stanford Network Analysis 

Project keretében kifejlesztett Clauset-Newman-Moore klaszterező algoritmust 
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használtam. (Clauset, et al., 2004) Az eljárás során létrehozott csoportok 

elhelyezkedését a 37. ábra, a csoportok tulajdonságait a 20. táblázat mutatja be. 

 

 

37. ábra: Clauset-Newman-Moore algoritmus alapján kialakított 

településcsoportok földrajzi elhelyezkedése 

Forrás: Saját szerkesztés NodeXL segítségével szoftveres klaszterazonosítás alapján 

 

20. táblázat: A Clauset-Newman-Moore hálózati csoportok jellemzői 

Csoport V E Átmérő Átlagos távolság Hálósűrűség (D) 

G1 542 6060 2 1,9757 0,0207 

G2 477 5078 3 2,0616 0,0224 

G3 355 14300 3 1,9362 0,1138 

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres (Gephi) részgráf-elemzés alapján 

 

Az algoritmus segítségével történő csoportosítás három csoportot hozott létre, amelyek 

alapján az elért modularitás érték 0,2778, ami a megye, vagy régió szerinti beosztáshoz 

képest a csoportosítás jelentősen jobb minőségét mutatja. A meghatározott egységek – 

elsősorban a G2 és a G3 csoport – térbeli kiterjedésük tekintetében átfedésben vannak 

egymással. Földrajzi értelemben legjobban a G1 válik el viszonylag jól kirajzolva az 

Észak-magyarországi régiót, bár ehhez a csoporthoz is az ország számos pontján 

tartoznak még települések (többek között a főváros is ilyen). Az ábrázolás alapján 

összességében az mondható el, hogy megyék vagy régiók ezen csoportosítás szerinti 

elkülönüléséről nem beszélhetünk.. Mindebből arra következtethetünk, hogy a 

pénzforgalom (és a gazdaság) hálózati felépítése nem illeszkedik a területi közigazgatási  

egységekhez.  
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6.7. A hálózat vizualizációjának lehetőségei 

A klíring hálózatban tapasztalható viszonylag magas hálósűrűség, az erős 

klaszterezettség és a beazonosított 55 településből állót teljes részgráf, valamint maga a 

hálózat óriási mérete lehetetlenné teszik a teljes egészében történő szemléletes 

ábrázolást. 

A gráf összes településének bemutatására kézenfekvő lehetőség a hálózat kisebb 

egységekre való felbontása, az egyes csoportok közötti kapcsolatok ábrázolásának 

elhagyásával. Esetünkben ezt a megyék vonatkozásában végeztem el, amit a 38. ábra 

szemléltet. 

 

38. ábra: A magyarországi megyék belső bankközi klíring-hálózata 

Forrás: A szerző szerkesztése NodeXL hálózat-vizualizáció segítségével 

Megjegyzések a 38. ábrához: 

 a csúcsok méretének alapja a sajátvektor centralitás mutató, 

 a megyeszékhelyeket üres kör jelöli, 

 a megyei részgráfok méret (települések száma) szerint vannak rendezve (bal 

felül a legnagyobb, jobb alul a legkisebb), 

 Budapestet és Pest megyét az ábrában egy csoportnak tekintem, 

 a csúcsok elhelyezkedése nem követi a települések földrajzi helyzetét és 

egymástól való távolságuknak nincs semmilyen adattartalma. 
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A megyék nevének rövidítései a 38. ábrában: 

Pes:  Pest megye 

Bác:  Bács - Kiskun megye 

Hev:  Heves megye 

Győ:  Győr-Moson-Sopron megye 

Sza:  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Fej:  Fejér megye 

Jás:  Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Haj:  Hajdú-Bihar megye 

Bék:  Békés megye 

Som:  Somogy megye 

Zal:  Zala megye 

Ves:  Veszprém megye 

Nóg: Nógrád megye 

Bor:  Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Bar: Baranya megye 

Tol:  Tolna megye 

Kom:  Komárom-Esztergom megye 

Cso:  Csongrád megye 

Vas:  Vas megye 

 

Meg kell jegyezni, hogy – még Budapestet és Pest megyét egy csoportnak tekintve is – 

36280 darab csoportokon, azaz megyéken átívelő kapcsolat van a hálózatban, ami az 

összes kapcsolat 76,89 százaléka. Ahogyan már korábban a megyék szerinti 

csoportosítás esetén alacsony modularitás mutató is jelezte, ez is jól mutatja a 

pénzforgalom megye-beosztástól való elválását. 

Korábban láthattuk, hogy Budapest majdnem minden más településhez kapcsolódik (sőt 

a települések jelentős részének legfontosabb pénzforgalmi partnere a főváros). Ennek 

következtében a teljes hálózat ábrázolása során a legtöbb esetben csupán egy nagy 

középső elem köré körbe rendeződő ponthalmazt kapnánk. Ezt úgy kerülöm el, hogy 

Budapest, mint hálózati csúcs és a hozzá kapcsolódó élek ábrázolásától eltekintek. 

A hálózat ábrázolása során a továbbiakban egyfajta küszöbölési eljárást is alkalmazok. 

Ez csak bizonyos küszöbérték feletti mutatóval rendelkező települések vagy azok 

közötti kapcsolatok elemzésbe való bevonását jelenti. (Onela, et al., 2004) Az ily 

módon létrehozott részgráfok esetében jobb esélyek mutatkoznak azok szemléletes 

bemutatására. 

A következő térkép (39. ábra) Magyarország bankközi klíringforgalom szempontjából 

legaktívabb településeit, illetve térségeit kívánja bemutatni, a kapcsolatok szemléltetése 

itt nem elsődleges cél. 

Megjegyzések a 39. ábrához: 

 a csúcsok méretének alapja a sajátvektor centralitás mutató, 

 a csúcsok elhelyezkedése a települések földrajzi helyzetének megfelelő. 

 a megyeszékhelyeket üres kör jelöli, 

 az ábra a fővárost és a 0,0005-nél kisebb sajátvektor központiságú településeket 

nem tartalmazza, 

 a térképen a 2 millió Ft-nál alacsonyabb összesen tranzakcióértékkel rendelkező 

élek és az 55-klikk települései közötti kapcsolatok nem jelennek meg. 
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39. ábra: A hálózat településeinek pénzforgalmi központisága sajátvektor centralitás alapján 

Forrás: NodeXL hálózat-vizualizáció alkalmazásával saját szerkesztés 
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A hálózat legerősebb kapcsolatait a következő ábra (40. ábra) segítségével mutatom be. 

Ez az ábrázolás szintén értelmét veszítené Budapest kapcsolatainak feltüntetésével ezért 

a fővárost és a hozzá kapcsolódó éleket kiszűrtem. 

Megjegyzések a 40. ábrához: 

 tranzakció érték (Ft) alapján 

 hálózati csúcsokra vonatkozó információk (szűrés, küszöbölés, megjelenítés): 

- Budapestet nem tartalmazza 

- csak 30-nál nagyobb fokszámmal rendelkező települések jelennek meg 

- a láthatóság alapja a sajátvektor centralitás (minél kisebb a mutató értéke 

annál átlátszóbb a csúcs) 

- a csúcs (kör) mérete a település fokszámával arányos 

 hálózati élekre vonatkozó információk (szűrés, küszöbölés, megjelenítés): 

- a szín erőssége valamint a vonal vastagsága és átlátszósága a tranzakció 

érték (Ft) függvénye 

- csak 500 millió Ft feletti összes tranzakció értékű hálózati élek jelennek 

meg 

 a csúcsok elhelyezkedése a települések földrajzi helyzetének megfelelő 

 a megyeszékhelyeket üres kör jelöli 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ábra: A pénzforgalmi hálózat legerősebb fővárostól független kapcsolatai 

Forrás: A szerző szerkesztése NodeXL hálózat-vizualizációval 
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A kövekező hálózat-vizualizációhoz (41. ábra) csúcsonként végeztem el a küszöbölést 

és minden település legfontosabb pénzforgalmi kapcsolatát (legnagyobb kimenő 

pénzáramát) tüntetem fel. Emellett a hálózati csúcsokra vonatkozó küszöbértéket jelent, 

hogy – a nyomtatott formában is szemléletes eredmény elérése érdekében – csak az 

10000 fő feletti lakosságszámú települések kerülnek bemutatásra. A kimenő nyíl tehát 

az adott település legnagyobb kiáramló pénzmennyiségét jelöli és a fogadó településre 

mutat. Kölcsönösség esetén csak egy darab, kétirányú nyilat tartalmaz az ábra az adott 

településpár között. A főváros jelenléte esetén a legtöbbször a legnagyobb pénzáram 

fogadó települése lett volna ezért kiszűrtem az elemzésből. (Így valójában az esetek 

többségében a második legjelentősebb pénzforgalmi partnerre mutatnak az egyes 

nyilak.) 

 

További megjegyzések a 41. ábrához: 

 a körök (csúcsok) mérete a település méretével (lakónépesség alapján) arányos 

 a nyilak (élek) vastagsága a tranzakció értékkel (Ft) arányos 

 a körök színe az egyes megyéket jelöli 

 a megyeszékhelyeket üres kör jelöli 

 a megyeszékhelyek egymáshoz képest vett elhelyezkedése többnyire a földrajzi 

helyzetüknek megfelelő, a többi település viszonylagos helyzete a valóságtól 

jelentősen eltérő lehet 
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41. ábra: Az egyes települések legfontosabb elszámolásforgalmi kapcsolatai 

Forrás: Saját szerkesztés a NodeXL hálózatelemző szoftver segítségével 
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A maximális modularitásra törekvő klaszterezés során láttuk, hogy az algoritmus 

segítségével létrehozott csoportok nem igazodnak a közigazgatási beosztáshoz, sőt még 

földrajzi értelemben sem különülnek el minden esetben. Az egyes településpárok 

közötti tranzakciók volumenét és értékét tekintve ugyan kimutatható a 

megyeszékhelyek központi szerepe, de a hálózat ábrázolása megmutatta, hogy ezt 

felülírhatják más hatások (pl. földrajzi közelség vagy üzleti kapcsolatok): sok esetben 

például az egyes települések legfontosabb pénzforgalmi partnerei szomszédos (vagy 

akár távolabbi) megyéből, illetve régióból kerülnek ki. 

 

T6: A települések közötti bankközi klíring földrajzi vonatkozásait tekintve 

Magyarországon nem a területi statisztikai, illetve közigazgatási egységeknek 

megfelelően valósul meg. 
 

6.8. Tranzakció típusonkénti vizsgálatok 

A fejezet során elvégzett hálózati elemzések tárgyát a bankközi klíring rendszer összes 

tranzakciója képezte. Ezen vizsgálatokat az egyes típusokra vonatkozóan is elvégeztem, 

azonban – a disszertáció terjedelmi korlátai miatt – az ily módon elkülönített részgráfok 

tulajdonságait részletesen nem, csupán röviden, a főbb hálózati mutatókon keresztül 

mutatom be. (21. és 22. táblázat) 

Az egyes tranzakciótípusok hálózatának paramétereire tekintve az első fontosabb 

megállapítás amit tehetünk az, hogy a hálózati csúcsok, azaz a települések száma közel 

azonos. A szoftveres elemzés megmutatta, hogy emellett ugyanazokról a csúcsokról is 

van szó, tehát például az egyszerű átutalások és az összes tranzakció hálózatának 1374-

es értéke megegyező településeket jelöl. Ez jól összehasonlíthatóvá teszi a részgráfokat. 

Az egyszerű átutalás tranzakció esetén összességében is elmondható, hogy hálózata 

nagyon közel áll az összes tranzakció gráfjához: ugyanazokhoz a településekhez közel 

azonos számú pénzforgalmi kapcsolat tartozik. Szembetűnő különbséget csak az 

egyirányú kapcsolatok (NRE) jelentenek. (Az RVPR és RER mutatók 1-hez közeli, de 

attól eltérő értékei is azt mutatják, hogy egyes településpárok esetén előfordul, hogy 

csak az egyik irányban történnek átutalások.) 

21. táblázat: A klíring-hálózat általános jellemzői típusonként (db) 

Mutatószám / Tranzakció típus 
Egyszerű 
átutalás 

Csoportos 
átutalás 

Csoportos 
beszedés 

Összes 
tranzakció 

V 1374 1370 1371 1 374 

E 45925 13684 5936 47 184 

NRE 1143 7986 4814 0 

RE 44782 5698 1122 47 184 

VP 23534 10835 5375 23 592 

RVP 22391 2849 561 23 592 

 
   

 
RVPR 0,9514 0,2629 0,1044 1,0000 

RER 0,9751 0,4164 0,1890 1,0000 

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres számítás alapján 
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A csoportos átutalás és a csoportos beszedés részgráfja jóval kevesebb pénzforgalmi 

kapcsolatot foglal magába és az egyirányú kapcsolatok aránya is meglehetősen magas. 

 

22. táblázat: A klíring-hálózatot jellemző főbb mutatószámok típusonként (db) 

Mutatószám / Tranzakció típus 
Egyszerű 
átutalás 

Csoportos 
átutalás 

Csoportos 
beszedés 

Összes 
tranzakció 

Átmérő 3 3 3 3 

Átlagos távolság 1,9767 1,9929 1,9941 1,9750 

Hálósűrűség 0,0243 0,0073 0,0032 0,0250 

Forrás: Saját szerkesztés szoftveres számítás alapján 

 

Az különböző típusok gráfja közötti élek számát illető különbségek a közel azonos 

településszám miatt egyértelműen tükröződnek a sűrűségmutatókban is. Az egyes 

részgráfok hálózati átmérője minden esetben 3 és az átlagos távolságok is szinte 

azonosak. Ez a minden esetben közel maximális fokszámmal rendelkező főváros és a 

típusonkénti hálózatoknál is jellemző nagy számú településből álló maximális klikkek 

hatása. 
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7. Összefoglaló értékelés 

Doktori kutatásom elkezdésekor legfőbb célként a hazai bankközi elszámolórendszer 

működését és fejlődését érintő jelentősebb kérdések megválaszolását, a magyar 

hitelintézeti ügyfelek fizetési szokásainak és a klíringforgalom sajátosságainak 

megismerését határoztam meg. A munka kezdeti szakaszában azonosított és a 

későbbiekben felmerült kutatási problémákból hat hipotézist fogalmaztam meg.  

A mai magyar elszámolási rendszer történeti előzményeit a 3. fejezetben dolgoztam fel, 

bemutatandó a hazai fizetési rendszerek intézményeit, szereplőit és sajátosságait. Ez 

alapozta meg a következő fejezetet, amelyben a hazai automatikus klíring rendszer 

jelentős fejlődési mérföldkövének, a közelmúltban bevezetett napon belüli 

elszámolásnak a részletes ismertetése következett. 

Az elméleti háttér kialakítása után sor került a hipotézisek tesztelésére, ami az értekezés 

5-6. fejezeteiben jelenik meg. Az elszámolásforgalom időbeli megoszlásának 

vizsgálatával és hálózati elemzésével elért eredmények nyomán fogalmaztam meg 

kutatásom téziseit, amelyek reményeim szerint új és a gyakorlatban is hasznosítható 

eredményeket jelentenek a bankszektor szereplői és más gazdasági döntéshozók 

számára. 

7.1. Következtetések, jövőkép 

Az elmúlt 10 évet a magyar elszámolásforgalom története legaktívabb korszakának 

tekinthetjük. Ez idő alatt a magyar hitelintézeti elszámolóház, a GIRO Zrt. sikeresen 

bővítette tevékenységét adatszolgáltatási (GIRinfO) és központi hitelinformációs 

szolgáltatásokkal (BISZ Rt. megvásárlása), drasztikusan csökkentette az 

elszámolásforgalmi díjakat és új informatikai alapokat teremtett az új elszámolási 

szoftver (InterGiro) bevezetésével. Ezt követően hazánk az Európai Unió 18. 

országaként, a belföldi átutalások tekintetében az összes klíringtagra vonatkozóan 

megvalósította az aznapi elszámolást és – ezzel párhuzamosan – bevezette a SEPA 

formátumot, ami a teljes hazai bankszektor eddigi talán legnagyobb kihívását jelentette. 

Ahogyan az értekezésemben bemutattam, ez a változás mérföldkő a hazai 

elszámolásforgalom történetében és jelentős hatást gyakorol nem csak a bankszektorra, 

de a gazdasági élet egészére is. 

A GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank vezetői az elmúlt 

évtizedben nem csak követték a nemzetközi tendenciákat, hanem aktivitásukkal 

tevékenyen részt is vállaltak az elszámolásforgalommal kapcsolatos hazai és EU-s 

fejlesztési irányok meghatározásában. 

Idősoros és hálózati elemzéseim megmutatták, hogy az elszámolásforgalom vizsgálata 

releváns információkat szolgáltathat a gazdasági döntéshozók számára akár a 

bankszektoron kívül is. A lakosság és a vállalatok fizetési szokásainak megismerése 

lehetőséget ad a gazdasági folyamatok és azokat kiszolgáló infrastruktúra tervezésére.  
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A legtöbb gazdaságra vonatkozó statisztikai (pl. KSH) adat több hónapos késéssel kerül 

birtokunkba. Az elszámolóház tranzakciókra vonatkozó adatai gyakorlatilag azonnal 

rendelkezésre állnak, így azok folyamatos publikálása esetén a belőlük készült – nem 

csak egyszeri adatszolgáltatásokra épülő – elemzések a GIRO-t fontos gazdasági 

előrejelző pozícióba helyezhetnék. 

Előre tekintve elmondhatjuk, hogy hazánk európai versenypozícióit mérlegelve – a 

fentiekben kifejtett sikerek ellenére – a változó nemzetközi környezet miatt kétségesnek 

ítélhető a GIRO Zrt. jövője, de úgy gondolom, hogy a szolgáltatások választékának 

megtartásával és a paletta esetleges szélesítésével, valamint további magas színvonalú 

működéssel a magyar elszámolóház hosszú távon fennmaradhat. Különösen igaz lehet 

ez a pozitív jövőkép ha a tevékenységi kör mellé a fent említett makrogazdasági 

előrejelző szerep is társul. 

Egyértelműen kihívást jelent, drasztikus változást fog okozni és elszámolásforgalmi 

szempontból is komoly felkészülést igényel továbbá az euró bevezetése is, habár ez 

jelen állás szerint (újra) meglehetősen távolinak tűnik. Ugyanakkor a SEPA fizetési 

szabványok már a forint fizetési forgalomban történő alkalmazása jelentősen meg fogja 

könnyíteni a pénznemváltásból eredő nehézségek leküzdését. a bankszektor számára. 

A következő pontban megjelölt kutatási terveimet egyben javaslatokként is fogalmazom 

meg a vizsgálandó területek vonatkozásában. 

7.2. Jövőbeli potenciális kutatási irányok 

A disszertáció készítése során megfogalmazódott további kérdések, problémák számos 

lehetséges új kutatási irányt jelölnek ki, melyek közül az alábbiakkal szeretnék 

foglalkozni a közeljövőben. 

 A napon belüli elszámolás hatásainak, pl. az időbeli átrendeződés (héten belül, 

ciklusok között) vizsgálatát új adatok birtokában célszerű lesz ismételten 

elvégezni a hitelintézeti ügyfelek alkalmazkodásának nyomon követése 

érdekében. 

 Az új (SEPA) szabvány lehetőséget nyújt a tranzakcióknál bővebb, strukturált 

adatközlésre. Érdemes lenne felmérni, hogy milyen mértékben mutatkozik igény 

a vállalatok esetében ennek kihasználására és ennek nyomán az átutalások 

feldolgozásának automatizálására, illetve megvizsgálni hogy milyen 

feltételeknek kell teljesülnie az esetleges új szolgáltatás megvalósulásához. 

 Nemzetközi elemzések: 

- Rövid távú célom az elemzés területi szintjének kiterjesztése Kelet-

Közép-Európa további országai elszámolási rendszereinek bevonásával, 

azok jellemzőinek összehasonlításával. 

- Hálózati elemzések lefolytatását tervezem nemzetközi tranzakciók 

esetén. Ebben fontos mérföldkövet jelenthet Magyarországnak a CLS 

nemzetközi deviza-elszámolási rendszerhez történő várható csatlakozása. 
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 Egy adott időszakra vonatkozó új településenkénti legyűjtés az elszámolóház 

adatbázisából biztosítaná a lehetőséget a hálózati elemzések újbóli elvégzésére 

és a két állapot összehasonlítására. Az idősoros adatok esetleges folyamatos 

monitorozása pedig rengeteg új lehetőséget tartogatna. 

 Szeretném vizsgálat tárgyává tenni a hazai elszámolásforgalmi hálózatot oly 

módon, hogy csúcspontjainak nem a településeket, hanem a bankfiókokat 

tekintem. Egy ilyen vizsgálat jól bemutathatná a klíringtagok versenypozícióit és 

településeken belüli gazdasági folyamatok feltárásában is segítséget jelenthetne. 

 A hálózati elemzések egyes földrajzi egységekre (pl.: régió, megye, adott város 

vonzáskörzete), illetve bizonyos tranzakciótípusokra való fókuszálása, akár 

lokális gazdasági problémákra is megoldást adhat. A térinformatikával 

támogatott területi elemzések jól kiegészíthetik a hálózatelmélet eszköztárát 

ezen vizsgálatok során. 

 Számlánkénti hálózati elemzés segítségével lehetségessé válna a valódi (nem 

lineáris) „körbetartozások”
87

 feltárása. 

Az eddigiek mellett fontosnak tartom továbbá megjegyezni, hogy rövid távú terveim 

között szerepel a kutatási eredményeim – elsősorban angol nyelven történő – 

publikációja. 

Az elszámolásforgalom témakörének alulkutatottsága és ezáltal a szűkös magyar nyelvű 

szakirodalmi bázis indokolná egy, a hazai fizetési rendszereket és azok nemzetközi 

kapcsolódását bemutató szakkönyv létrehozását, amely munka vélhetően a téma 

gyakorlati szakembereinek támogatását is élvezné. Egy ilyen irodalom megjelenése a 

téma egyes (kevésbé speciális) részeinek oktatásában is nagy segítséget nyújthatna. 

Könnyen belátható, hogy a fenti tervezett kutatások némelyikének vannak korlátai az 

adatok rendelkezésre állása, illetve titkossága tekintetében, azonban ezek részbeni 

feloldására az MNB és GIRO Zrt. szakértőivel, döntéshozóival folytatott konzultációim 

során hajlandóság mutatkozott, így jó esély van azok közeljövőben történő 

megvalósítására. 

Bízom benne, hogy disszertációmmal (és tervezett további munkáimmal) hozzá tudok 

járulni az elszámolásforgalmi rendszer fontosságának szélesebb körben történő 

megismertetéséhez és hogy a felmerült kutatási problémák tudományos magyarázata és 

az azok nyomán megfogalmazott téziseim és javaslataim hasznos adalékot jelentenek 

más kutatók vagy gazdasági szereplők számára. 
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 Becslések szerint 2012 végén 400 milliárd Ft-ot tesznek ki. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: A Bankközi Klíring Rendszer tagjai (2013. szeptember 1-i állapot) 

Forrás: A GIRO Zrt. adatai alapján 

 

 

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 

Banco Popolare Hungary Bank Zrt. 

Bank Of China (Hungária) Zrt. 

BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 

Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 

CIB Bank Zrt. 

Citibank Europe Plc. Magyaroszági Fióktelepe 

Commerzbank Zrt. 

Credigen Bank Zrt. 

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 

Erste Bank Hungary Zrt. 

FHB Jelzálogbank Nyrt. 

FHB Kereskedelmi Bank Zrt. 

Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. 

Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 

Gránit Bank Zrt. 

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 

Hanwha Bank Magyarország Zrt. 

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 

KDB Bank Európa Zrt. 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 

Magyar Államkincstár 
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Magyar Cetelem Bank Zrt. 

Magyar Export-Import Bank Zrt. 

Magyar Nemzeti Bank 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Magyar Vidék Hitelszövetkezet 

Magyarországi Volksbank Zrt. 

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 

Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

MKB Bank Zrt. 

Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep 

O.F.Sz. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. 

OTP Bank Nyrt. 

Örkényi Takarékszövetkezet 

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Porsche Bank Hungária Zrt. 

Raiffeisen Bank Zrt. 

SOPRON BANK BURGENLAND Zrt. 

Szarvas és Vidéke  Körzeti Takarékszövetkezet 

Széchenyi István Hitelszövetkezet 

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Szentesi Hitelszövetkezet 

TISZA Takarékszövetkezet 

Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 

Turai Takarékszövetkezet 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 

 

 

2. számú melléklet: A BKR tranzakciók megoszlása az év napjai között 

típusonként (2004-2012) 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés a GIRO Zrt. adatai alapján 

/A KÖVETKEZŐ OLDALTÓL/ 
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3. számú melléklet: Adófizetési határidők (2012) 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
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4. számú melléklet: A hálózatban szereplő települések pénzforgalmi központisága és 

lakosságszáma megyék és régiók szerint (megyénkénti vizualizációk) 

Forrás: A szerző szerkesztése saját számítás alapján 

IBM Many Eyes segítségével 

 

Bács-Kiskun megye 
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Baranya megye 

 

 
 

Békés megye 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 

 
 

Csongrád megye 
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Fejér megye 

 

 
 

Győr-Moson-Sopron megye 

 

 
  



171 

 

Hajdú-Bihar megye 

 

 
 

Heves megye 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 

 
 

Komárom-Esztergom megye 
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Nógrád megye 

 

 
 

Pest megye 
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Somogy megye 

 

 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
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Tolna megye 

 
 

Vas megye 
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Veszprém megye 

 
 

Zala megye 
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5. számú melléklet: A klíring hálózat 500 legerősebb kapcsolata 

(tranzakció érték alapján) 

Forrás: Saját számítás a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 
 

Rangsor Küldő Fogadó Volumen (db) Érték (Ft) 

1. Debrecen Budapest 296 222 68 471 302 068 

2. Pécs Budapest 293 558 60 109 558 695 

3. Budapest Debrecen 168 749 58 689 968 463 

4. Miskolc Budapest 281 406 54 528 207 748 

5. Budapest Győr 163 102 50 983 726 232 

6. Budapest Miskolc 164 233 50 011 007 440 

7. Budapest Székesfehérvár 150 450 49 406 938 615 

8. Budapest Szeged 148 459 44 654 672 430 

9. Győr Budapest 267 661 44 580 608 254 

10. Székesfehérvár Budapest 246 052 43 456 858 501 

11. Nyíregyháza Budapest 218 652 43 350 277 919 

12. Szeged Budapest 277 004 42 345 896 284 

13. Budapest Kecskemét 108 322 38 941 921 124 

14. Budapest Pécs 119 746 36 361 081 063 

15. Kecskemét Budapest 213 053 35 957 959 542 

16. Budapest Nyíregyháza 105 830 33 322 903 720 

17. Budapest Szolnok 87 631 28 590 065 957 

18. Budapest Dunaújváros 25 043 26 528 818 077 

19. Veszprém Budapest 226 818 26 142 370 970 

20. Budapest Veszprém 102 726 25 812 480 788 

21. Budapest Szombathely 73 177 24 015 287 526 

22. Budapest Budaörs 56 315 23 267 724 510 

23. Szombathely Budapest 157 882 22 811 886 103 

24. Budapest Tatabánya 92 101 21 002 906 334 

25. Szolnok Budapest 206 096 20 723 049 311 

26. Budapest Kaposvár 64 500 20 096 004 147 

27. Békéscsaba Budapest 163 587 19 848 109 610 

28. Budapest Békéscsaba 67 848 19 576 764 362 

29. Budapest Zalaegerszeg 74 060 19 327 872 179 

30. Dunaújváros Budapest 64 648 18 339 170 693 

31. Kaposvár Budapest 144 663 18 089 744 521 

32. Zalaegerszeg Budapest 143 871 17 645 312 769 

33. Budapest Szekszárd 50 156 16 994 263 275 

34. Budaörs Budapest 43 677 16 545 701 657 

35. Budapest Eger 69 173 16 542 685 134 

36. Budapest Gödöllő 31 861 16 511 657 722 

37. Szekszárd Budapest 106 553 15 679 949 880 

38. Tatabánya Budapest 133 531 15 235 888 355 

39. Eger Budapest 123 107 15 173 604 215 

40. Budapest Vác 41 580 14 761 888 150 
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41. Gödöllő Budapest 49 396 12 477 437 252 

42. Esztergom Budapest 37 287 12 303 896 667 

43. Budapest Jászberény 17 186 11 649 106 561 

44. Vác Budapest 56 631 11 455 815 129 

45. Sopron Budapest 49 140 10 615 142 569 

46. Budapest Érd 29 190 10 437 924 179 

47. Budapest Salgótarján 44 912 9 589 265 012 

48. Budapest Esztergom 21 137 9 286 879 200 

49. Salgótarján Budapest 102 220 9 212 604 271 

50. Jászberény Budapest 27 730 9 141 179 675 

51. Budapest Szigetszentmiklós 23 285 9 009 590 517 

52. Budapest Gyöngyös 20 483 8 998 371 853 

53. Mosonmagyaróvár Budapest 38 825 8 989 825 192 

54. Érd Budapest 42 441 8 772 882 662 

55. Baja Budapest 30 135 8 580 968 565 

56. Szentgotthárd Szombathely 1 437 8 547 948 011 

57. Budapest Komárom 11 696 8 418 207 422 

58. Budapest Baja 15 618 8 327 936 679 

59. Nagykanizsa Budapest 53 313 8 076 542 512 

60. Budapest Sopron 21 763 8 075 742 887 

61. Budapest Nagykanizsa 22 765 8 075 385 317 

62. Gyöngyös Budapest 35 456 7 861 414 236 

63. Pilisvörösvár Budapest 16 742 7 425 796 580 

64. Szigetszentmiklós Budapest 35 165 7 225 427 515 

65. Budapest Mosonmagyaróvár 16 610 6 927 165 979 

66. Budapest Szentendre 21 947 6 778 277 902 

67. Budapest Siófok 19 441 6 537 797 619 

68. Cegléd Budapest 30 649 6 405 486 035 

69. Siófok Budapest 30 332 6 133 376 161 

70. Komárom Budapest 21 167 5 901 309 474 

71. Budapest Cegléd 13 927 5 879 724 096 

72. Budapest Dunakeszi 14 053 5 848 033 780 

73. Budapest Dabas 9 546 5 809 861 375 

74. Budapest Tata 8 479 5 437 451 111 

75. Budapest Pilisvörösvár 13 489 5 339 006 644 

76. Keszthely Budapest 27 891 5 254 087 394 

77. Szentendre Budapest 25 044 5 242 303 426 

78. Hatvan Budapest 13 631 5 219 857 526 

79. Nyíregyháza Debrecen 25 360 5 072 759 101 

80. Tata Budapest 18 777 5 013 954 003 

81. Budapest Hatvan 9 237 5 011 484 760 

82. Budapest Hódmezővásárhely 13 678 4 946 332 988 

83. Pápa Budapest 25 796 4 925 169 742 

84. Dabas Budapest 17 603 4 876 502 580 

85. Budapest Ráckeve 8 851 4 866 544 387 
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86. Budapest Törökbálint 8 815 4 842 403 760 

87. Mátészalka Budapest 19 947 4 692 404 190 

88. Törökbálint Budapest 16 334 4 588 718 757 

89. Budapest Kiskőrös 5 658 4 544 075 517 

90. Hódmezővásárhely Budapest 27 008 4 469 208 424 

91. Ajka Budapest 23 672 4 329 391 388 

92. Szentgotthárd Budapest 6 384 4 245 644 921 

93. Budapest Pápa 10 819 4 208 790 538 

94. Budapest Szentgotthárd 2 843 4 155 689 859 

95. Dunaújváros Székesfehérvár 17 041 4 148 139 186 

96. Dunakeszi Budapest 17 676 4 117 876 454 

97. Budapest Szentes 7 677 4 059 411 967 

98. Budapest Mátészalka 6 150 4 021 321 650 

99. Budapest Orosháza 6 563 3 722 082 544 

100. Budapest Tiszaújváros 8 436 3 717 033 333 

101. Szentes Budapest 21 649 3 715 903 011 

102. Tiszaújváros Budapest 20 430 3 680 088 649 

103. Orosháza Budapest 15 855 3 656 399 392 

104. Budapest Keszthely 11 292 3 579 409 165 

105. Debrecen Nyíregyháza 13 850 3 498 486 514 

106. Kiskunhalas Budapest 14 430 3 497 375 486 

107. Szarvas Budapest 13 173 3 440 919 130 

108. Kiskőrös Budapest 11 845 3 381 886 707 

109. Füzesabony Budapest 5 152 3 377 555 998 

110. Sárvár Budapest 15 266 3 212 536 941 

111. Kecskemét Szeged 44 182 3 207 902 066 

112. Budapest Monor 10 401 3 190 356 012 

113. Budapest Sárvár 7 014 3 127 023 795 

114. Budapest Kiskunfélegyháza 5 328 3 093 467 789 

115. Budapest Dunaharaszti 5 312 3 047 339 525 

116. Budapest Ajka 8 662 3 044 815 604 

117. Debrecen Miskolc 7 946 2 916 296 932 

118. Budapest Balassagyarmat 7 314 2 836 144 922 

119. Balassagyarmat Budapest 14 109 2 835 534 734 

120. Nagykanizsa Zalaegerszeg 17 801 2 800 083 553 

121. Ráckeve Budapest 14 179 2 741 798 528 

122. Monor Budapest 13 821 2 725 414 280 

123. Kalocsa Budapest 10 686 2 723 792 479 

124. Mohács Budapest 25 040 2 719 054 398 

125. Budapest Soltvadkert 2 630 2 717 576 941 

126. Budapest Kiskunhalas 8 612 2 700 011 719 

127. Budapest Bicske 5 817 2 679 424 717 

128. Budapest Gyula 4 948 2 634 492 143 

129. Miskolc Debrecen 9 527 2 633 991 817 

130. Püspökladány Budapest 7 658 2 615 468 556 
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131. Budapest Szarvas 5 102 2 608 309 719 

132. Kazincbarcika Budapest 12 396 2 593 766 295 

133. Budapest Paks 6 245 2 590 375 307 

134. Gyula Budapest 11 845 2 580 816 218 

135. Budapest Vecsés 7 296 2 579 133 937 

136. Csorna Budapest 12 089 2 528 978 844 

137. Hajdúszoboszló Budapest 9 087 2 521 670 652 

138. Budapest Kalocsa 5 011 2 498 455 452 

139. Paks Budapest 14 137 2 478 442 028 

140. Dombóvár Budapest 13 515 2 456 984 770 

141. Budapest Mór 5 575 2 409 739 512 

142. Pécs Kaposvár 36 227 2 401 437 812 

143. Miskolc Kazincbarcika 6 357 2 377 753 837 

144. Mosonmagyaróvár Győr 15 577 2 360 736 650 

145. Kiskunfélegyháza Budapest 12 321 2 360 479 981 

146. Budapest Dombóvár 5 223 2 358 004 366 

147. Veszprém Székesfehérvár 37 007 2 352 802 662 

148. Vecsés Budapest 8 458 2 341 749 072 

149. Szolnok Debrecen 47 251 2 274 044 318 

150. Celldömölk Budapest 8 397 2 263 905 112 

151. Budapest Mohács 6 693 2 237 124 945 

152. Mátészalka Nyíregyháza 12 897 2 233 989 036 

153. Mór Budapest 13 454 2 212 340 601 

154. Sátoraljaújhely Budapest 10 717 2 120 852 337 

155. Budapest Hajdúböszörmény 5 091 2 120 079 021 

156. Kisvárda Budapest 13 320 2 117 549 051 

157. Budapest Balatonboglár 2 601 2 105 755 799 

158. Ózd Budapest 11 439 2 096 183 704 

159. Soltvadkert Budapest 5 222 2 089 913 952 

160. Budapest Kisvárda 5 226 2 088 390 294 

161. Nyíregyháza Miskolc 4 945 2 082 683 930 

162. Budapest Csorna 5 005 2 077 748 675 

163. Karcag Budapest 9 780 2 066 297 734 

164. Kaposvár Pécs 6 895 2 045 575 052 

165. Győr Mosonmagyaróvár 10 464 2 032 833 037 

166. Pécs Szekszárd 31 465 2 018 074 865 

167. Baja Pápa 18 2 003 259 784 

168. Bicske Budapest 10 632 2 002 237 361 

169. Budapest Várpalota 5 546 2 000 209 907 

170. Mohács Pécs 7 878 1 935 867 887 

171. Budapest Mezőkövesd 3 532 1 934 649 053 

172. Bonyhád Budapest 16 926 1 925 836 656 

173. Szolnok Nyíregyháza 40 576 1 921 331 519 

174. Békéscsaba Szeged 19 470 1 920 982 298 

175. Nagykáta Budapest 5 038 1 909 496 852 



181 

 

176. Budapest Nyírbátor 2 506 1 903 409 767 

177. Budapest Orgovány 838 1 897 170 458 

178. Budapest Alsónémedi 1 596 1 883 605 287 

179. Hajdúböszörmény Budapest 10 303 1 871 969 839 

180. Tamási Budapest 6 796 1 862 739 107 

181. Salgótarján Miskolc 52 521 1 859 881 228 

182. Budapest Karcag 3 316 1 856 677 393 

183. Dunaharaszti Budapest 8 937 1 854 737 339 

184. Székesfehérvár Veszprém 16 068 1 852 364 781 

185. Szombathely Győr 11 984 1 825 270 962 

186. Szeged Hódmezővásárhely 8 710 1 824 835 619 

187. Budapest Budakeszi 5 275 1 806 774 700 

188. Székesfehérvár Dunaújváros 12 625 1 797 889 730 

189. Sopron Győr 11 422 1 790 554 988 

190. Szigetvár Budapest 11 210 1 789 341 229 

191. Győr Szombathely 26 790 1 783 181 907 

192. Alsónémedi Budapest 2 480 1 780 355 320 

193. Makó Budapest 9 566 1 778 213 541 

194. Püspökladány Debrecen 4 594 1 776 780 722 

195. Miskolc Eger 13 500 1 774 298 359 

196. Miskolc Tiszaújváros 4 263 1 771 404 239 

197. Budapest Bonyhád 4 070 1 760 353 754 

198. Esztergom Tatabánya 12 683 1 747 692 819 

199. Budapest Nagykáta 3 238 1 742 227 727 

200. Budapest Hajdúszoboszló 4 077 1 708 655 089 

201. Budapest Makó 4 220 1 708 261 437 

202. Budapest Kazincbarcika 6 056 1 694 864 004 

203. Budapest Fót 4 936 1 689 511 230 

204. Várpalota Budapest 11 436 1 683 249 352 

205. Komárom Tatabánya 8 378 1 679 351 099 

206. Debrecen Szolnok 4 889 1 676 325 571 

207. Szombathely Zalaegerszeg 13 153 1 662 760 409 

208. Budapest Tapolca 5 133 1 661 524 290 

209. Zalaegerszeg Nagykanizsa 9 966 1 659 499 858 

210. Tiszaújváros Miskolc 10 712 1 658 881 615 

211. Eger Miskolc 9 812 1 653 741 403 

212. Pécs Mohács 8 258 1 632 531 192 

213. Hódmezővásárhely Szeged 8 983 1 598 769 891 

214. Tiszafüred Budapest 10 249 1 595 249 632 

215. Kecskemét Baja 6 998 1 555 575 415 

216. Tapolca Budapest 11 570 1 551 056 437 

217. Szeghalom Budapest 6 081 1 535 136 674 

218. Paks Szekszárd 6 400 1 531 829 721 

219. Szeged Kecskemét 10 599 1 515 062 418 

220. Orosháza Békéscsaba 9 722 1 497 761 232 
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221. Szeged Békéscsaba 9 252 1 490 680 745 

222. Budapest Dorog 2 653 1 481 080 887 

223. Ajka Veszprém 9 559 1 463 746 488 

224. Győr Székesfehérvár 3 920 1 460 918 871 

225. Miskolc Nyíregyháza 4 645 1 443 029 420 

226. Tata Tatabánya 7 604 1 441 894 647 

227. Mezőkövesd Budapest 8 782 1 437 291 704 

228. Sárbogárd Budapest 5 691 1 428 999 748 

229. Budapest Komló 5 029 1 406 350 583 

230. Berettyóújfalu Budapest 8 093 1 390 631 260 

231. Marcali Budapest 10 962 1 387 318 170 

232. Győr Sopron 9 443 1 383 648 552 

233. Nagyatád Budapest 11 530 1 376 102 185 

234. Szekszárd Paks 4 372 1 376 016 648 

235. Budapest Százhalombatta 4 035 1 368 226 574 

236. Szentes Szeged 8 949 1 362 271 796 

237. Fertőd Budapest 5 478 1 359 649 692 

238. Komló Budapest 17 078 1 357 232 784 

239. Debrecen Szeged 4 439 1 355 806 003 

240. Budapest Ózd 3 997 1 344 572 753 

241. Kecskemét Békéscsaba 29 871 1 328 236 921 

242. Nyírbátor Budapest 8 724 1 328 019 885 

243. Siklós Budapest 10 378 1 325 648 990 

244. Budapest Szigetvár 2 682 1 322 433 734 

245. Baja Kecskemét 6 338 1 320 547 684 

246. Szegvár Budapest 2 509 1 315 140 620 

247. Budapest Oroszlány 5 124 1 312 903 995 

248. Balatonboglár Budapest 5 172 1 293 370 282 

249. Budapest Gyál 4 144 1 292 590 775 

250. Budapest Celldömölk 3 021 1 283 107 873 

251. Budapest Balatonfüred 4 082 1 282 212 922 

252. Balatonfüred Budapest 8 045 1 263 518 329 

253. Mecseknádasd Budapest 1 103 1 255 462 558 

254. Győr Veszprém 6 808 1 251 753 476 

255. Törökszentmiklós Budapest 7 628 1 248 049 216 

256. Budapest Tamási 2 071 1 224 659 953 

257. Pécs Komló 7 626 1 224 409 988 

258. Pápa Veszprém 7 279 1 212 761 425 

259. Dunaföldvár Budapest 8 496 1 212 103 432 

260. Zirc Budapest 6 003 1 205 516 573 

261. Zalaegerszeg Szombathely 5 408 1 205 356 232 

262. Budapest Tiszafüred 2 775 1 201 632 826 

263. Körmend Budapest 9 121 1 194 563 710 

264. Szarvas Békéscsaba 3 018 1 178 086 930 

265. Budapest Mezőtúr 2 413 1 173 037 669 
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266. Veszprém Pápa 6 982 1 163 736 072 

267. Budapest Berettyóújfalu 3 084 1 158 099 573 

268. Zalaegerszeg Győr 3 027 1 156 785 483 

269. Budapest Nagyatád 2 763 1 154 865 102 

270. Budapest Szeghalom 2 540 1 152 456 277 

271. Budapest Sárbogárd 2 012 1 149 359 513 

272. Barcs Budapest 9 225 1 149 307 696 

273. Szerencs Budapest 6 699 1 145 726 275 

274. Szekszárd Pécs 5 035 1 144 400 509 

275. Budapest Sátoraljaújhely 3 719 1 142 283 913 

276. Fehérgyarmat Budapest 7 166 1 139 753 310 

277. Budapest Pécel 3 294 1 135 730 795 

278. Fonyód Budapest 4 344 1 126 446 223 

279. Oroszlány Budapest 10 044 1 122 424 869 

280. Budapest Kiskunlacháza 3 032 1 113 233 082 

281. Budapest Püspökladány 2 345 1 109 579 960 

282. Győr Zalaegerszeg 20 524 1 107 856 123 

283. Pécs Szeged 3 112 1 098 279 172 

284. Kazincbarcika Miskolc 6 085 1 092 528 232 

285. Orgovány Budapest 2 210 1 089 113 880 

286. Budapest Heves 1 018 1 079 584 031 

287. Budapest Kondoros 2 026 1 076 983 493 

288. Gyöngyös Eger 8 811 1 074 602 073 

289. Békéscsaba Debrecen 3 532 1 074 315 963 

290. Nyíregyháza Mátészalka 4 580 1 073 876 289 

291. Debrecen Békéscsaba 3 521 1 072 576 524 

292. Kiskunlacháza Budapest 4 571 1 071 206 597 

293. Budapest Fertőd 1 719 1 068 485 749 

294. Budapest Pásztó 2 320 1 067 767 387 

295. Veszprém Várpalota 4 025 1 054 213 988 

296. Budapest Marcali 2 518 1 048 082 531 

297. Szeged Debrecen 3 481 1 048 069 728 

298. Mecseknádasd Pécs 273 1 046 449 343 

299. Pécel Budapest 6 481 1 041 334 081 

300. Budapest Piliscsaba 3 268 1 037 178 162 

301. Budapest Csongrád 2 690 1 036 388 319 

302. Szeged Szentes 6 505 1 036 057 473 

303. Békéscsaba Kecskemét 10 514 1 035 869 774 

304. Budapest Zirc 2 201 1 029 954 216 

305. Mátészalka Debrecen 2 252 1 029 327 035 

306. Gyula Békéscsaba 4 970 1 024 588 304 

307. Kecskemét Szolnok 3 369 1 022 684 600 

308. Tab Budapest 4 016 1 020 701 222 

309. Debrecen Hajdúböszörmény 3 482 1 012 106 575 

310. Debrecen Székesfehérvár 2 616 1 010 901 398 



184 

 

311. Szeged Pécs 3 118 1 006 074 539 

312. Tatabánya Tata 4 860 997 278 366 

313. Győr Tatabánya 5 631 996 050 386 

314. Jászberény Szolnok 5 013 993 962 271 

315. Zalaegerszeg Keszthely 4 557 993 752 953 

316. Pécs Budaörs 1 477 992 117 977 

317. Nyíregyháza Szeged 2 075 987 699 047 

318. Kisvárda Nyíregyháza 4 736 970 901 111 

319. Keszthely Zalaegerszeg 4 938 968 276 225 

320. Budapest Biatorbágy 2 379 960 732 109 

321. Kecskemét Kiskunfélegyháza 4 186 960 215 760 

322. Budapest Hajdúnánás 2 085 958 240 986 

323. Veszprém Balatonfüred 2 947 955 143 197 

324. Budapest Veresegyház 3 186 954 845 564 

325. Ózd Miskolc 5 144 951 687 396 

326. Százhalombatta Budapest 6 284 948 475 855 

327. Baja Szeged 4 130 946 454 730 

328. Csongrád Budapest 5 629 944 454 179 

329. Békéscsaba Gyula 8 475 941 915 161 

330. Budapest Körmend 3 051 940 673 913 

331. Budapest Törökszentmiklós 2 833 939 133 804 

332. Nyírbátor Nyíregyháza 4 828 938 706 268 

333. Pécs Siklós 4 405 938 643 287 

334. Budapest Siklós 2 751 938 597 521 

335. Székesfehérvár Debrecen 3 126 933 191 328 

336. Budapest Fonyód 2 177 930 409 935 

337. Szeged Makó 3 420 920 782 625 

338. Budapest Dunaföldvár 2 532 920 109 493 

339. Szekszárd Szentgotthárd 300 918 035 967 

340. Debrecen Püspökladány 2 547 917 020 556 

341. Székesfehérvár Tatabánya 8 430 914 836 380 

342. Vasvár Budapest 2 404 908 690 905 

343. Budapest Barcs 2 483 908 680 786 

344. Szeged Győr 6 196 897 818 042 

345. Budakeszi Budapest 5 020 897 747 724 

346. Békéscsaba Szarvas 3 468 897 533 916 

347. Győr Szeged 6 507 890 406 401 

348. Hajdúszoboszló Debrecen 4 029 889 079 978 

349. Vásárosnamény Budapest 5 476 886 386 638 

350. Pásztó Budapest 5 223 882 727 292 

351. Szombathely Sárvár 3 699 871 638 477 

352. Biatorbágy Budapest 3 308 864 913 567 

353. Debrecen Hajdúszoboszló 3 208 863 889 515 

354. Nyergesújfalu Budapest 3 540 863 197 087 

355. Székesfehérvár Mór 3 938 859 989 058 
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356. Kiskunfélegyháza Kecskemét 3 490 859 575 708 

357. Budapest Nyergesújfalu 1 747 856 128 234 

358. Budapest Gyomaendrőd 1 777 854 602 940 

359. Nyíregyháza Szolnok 7 685 854 044 454 

360. Nagykőrös Budapest 5 232 853 566 640 

361. Kecskemét Kalocsa 2 161 852 447 998 

362. Komló Pécs 4 874 850 184 077 

363. Győr Csorna 3 789 849 138 184 

364. Siklós Pécs 5 886 849 048 168 

365. Székesfehérvár Kecskemét 2 077 847 392 027 

366. Fót Budapest 4 129 846 678 892 

367. Mezőtúr Budapest 5 164 839 796 647 

368. Budapest Kiskunmajsa 1 664 839 243 816 

369. Lenti Budapest 7 358 839 033 098 

370. Pécs Veszprém 2 933 838 759 074 

371. Dorog Budapest 5 408 837 681 463 

372. Makó Szeged 5 048 834 119 963 

373. Budapest Aszód 1 724 833 961 389 

374. Budapest Lajosmizse 1 443 833 240 481 

375. Miskolc Sátoraljaújhely 3 364 816 351 600 

376. Győr Komárom 1 330 812 219 293 

377. Miskolc Szeged 1 818 809 717 831 

378. Veszprém Ajka 5 602 809 451 326 

379. Hajdúböszörmény Debrecen 3 854 805 472 040 

380. Székesfehérvár Szentgotthárd 271 805 166 874 

381. Pécs Szigetvár 4 009 802 630 910 

382. Szekszárd Bonyhád 3 579 802 025 572 

383. Budapest Kistarcsa 2 560 801 951 596 

384. Sárospatak Budapest 5 732 794 934 169 

385. Berettyóújfalu Debrecen 3 466 794 717 299 

386. Mór Székesfehérvár 4 918 790 381 861 

387. Kaposvár Siófok 4 347 789 375 203 

388. Nagykálló Budapest 2 416 786 602 617 

389. Komárom Győr 2 745 785 693 563 

390. Kaposvár Székesfehérvár 2 973 785 112 794 

391. Budapest Gyömrő 3 034 778 540 062 

392. Szolnok Jászberény 4 823 776 034 236 

393. Bábolna Budapest 3 102 771 628 594 

394. Mezőkovácsháza Budapest 3 701 764 552 545 

395. Miskolc Győr 1 678 763 987 427 

396. Tatabánya Esztergom 4 250 758 145 883 

397. Tatabánya Komárom 4 552 756 056 957 

398. Győr Nyíregyháza 1 274 754 479 552 

399. Dunaújváros Győr 879 754 253 681 

400. Baja Pécs 1 290 751 221 820 
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401. Eger Debrecen 4 471 750 981 926 

402. Szolnok Kecskemét 2 642 750 451 962 

403. Gyomaendrőd Budapest 9 007 750 423 556 

404. Veszprém Tatabánya 23 123 749 054 793 

405. Kaposvár Zalaegerszeg 1 950 746 691 741 

406. Kecel Budapest 2 947 746 079 230 

407. Veresegyház Budapest 5 092 739 238 571 

408. Kecskemét Debrecen 2 042 737 833 725 

409. Győr Kecskemét 2 099 736 745 781 

410. Sárvár Szombathely 5 125 736 622 251 

411. Kecskemét Kiskunhalas 3 759 735 600 092 

412. Gyömrő Budapest 6 015 734 107 277 

413. Székesfehérvár Győr 4 001 733 771 174 

414. Kapuvár Budapest 5 789 733 056 811 

415. Kecskemét Pécs 2 385 729 163 274 

416. Budapest Vásárosnamény 2 426 728 302 333 

417. Szeged Baja 2 241 727 602 642 

418. Békéscsaba Orosháza 4 447 726 426 402 

419. Siófok Székesfehérvár 1 781 726 167 241 

420. Győr Debrecen 2 382 724 789 780 

421. Székesfehérvár Szeged 2 228 724 437 705 

422. Orosháza Szeged 3 265 720 737 465 

423. Budapest Túrkeve 512 718 225 694 

424. Budapest Nagykőrös 3 072 717 016 464 

425. Budapest Fehérgyarmat 1 362 715 384 512 

426. Hajdúnánás Budapest 5 175 711 150 776 

427. Zalaegerszeg Szentgotthárd 286 710 231 703 

430. Mezőkövesd Miskolc 2 980 708 539 004 

431. Budapest Szerencs 2 373 708 518 066 

432. Siófok Kaposvár 5 934 707 596 803 

433. Salgótarján Eger 19 612 705 174 002 

434. Tatabánya Szombathely 378 704 345 786 

435. Nyíregyháza Székesfehérvár 1 717 703 710 521 

436. Debrecen Eger 2 658 701 412 869 

437. Veszprém Győr 7 104 700 388 292 

438. Budapest Solymár 1 637 693 668 192 

439. Kecskemét Budaörs 1 240 691 189 593 

440. Székesfehérvár Miskolc 2 092 688 789 662 

441. Békéscsaba Kondoros 2 860 687 404 351 

442. Székesfehérvár Pécs 2 327 682 854 809 

443. Heves Budapest 3 295 682 461 935 

444. Kaposvár Marcali 1 657 681 066 996 

445. Hatvan Eger 4 207 680 015 998 

446. Kecskemét Székesfehérvár 1 895 677 624 609 

447. Debrecen Pécs 1 927 674 027 607 
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448. Sátoraljaújhely Miskolc 4 732 672 826 796 

449. Kiskőrös Kecskemét 3 582 670 332 363 

450. Tatabánya Győr 4 372 668 606 864 

451. Csorna Győr 3 987 666 520 442 

452. Székesfehérvár Szekszárd 2 774 656 659 291 

453. Debrecen Berettyóújfalu 2 475 654 959 255 

454. Karcag Szolnok 4 973 653 240 276 

455. Nyíregyháza Kisvárda 2 922 651 881 341 

456. Pécs Debrecen 2 023 649 184 352 

457. Eger Gyöngyös 4 669 648 794 281 

458. Székesfehérvár Kaposvár 4 120 648 732 384 

459. Solt Budapest 3 219 648 421 913 

460. Zalaegerszeg Kecskemét 753 646 926 594 

461. Kecskemét Nyíregyháza 1 155 646 651 686 

462. Debrecen Veszprém 1 298 644 568 447 

463. Szombathely Székesfehérvár 2 059 643 158 176 

464. Nyíregyháza Szentgotthárd 183 641 933 639 

465. Gyál Budapest 3 910 636 541 184 

466. Kiskunmajsa Budapest 4 565 634 601 074 

467. Győr Pécs 2 516 633 840 207 

468. Kalocsa Kecskemét 2 989 632 410 118 

469. Szigetvár Pécs 5 040 629 409 887 

470. Császártöltés Budapest 631 628 949 008 

471. Budapest Kunhegyes 748 628 745 152 

472. Pécs Kecskemét 3 391 628 244 467 

473. Szolnok Miskolc 2 932 628 082 696 

474. Szeged Gödöllő 348 625 408 870 

475. Sülysáp Budapest 3 540 625 044 124 

476. Szolnok Szeged 2 611 621 277 401 

477. Debrecen Győr 1 837 615 648 261 

478. Budapest Kapuvár 1 830 615 597 491 

479. Tokaj Budapest 2 625 614 749 131 

480. Tamási Szekszárd 2 194 612 794 282 

481. Orosháza Kiskunhalas 215 610 317 924 

482. Nyíregyháza Békéscsaba 1 268 608 459 597 

483. Lajosmizse Budapest 3 107 607 862 849 

484. Miskolc Salgótarján 6 982 607 823 193 

485. Budapest Sárospatak 2 502 607 232 920 

486. Kiskunhalas Szeged 2 085 606 188 872 

487. Pécs Győr 4 713 605 828 793 

488. Kecskemét Cegléd 1 369 603 722 616 

489. Budapest Üllő 2 199 603 592 839 

490. Fehérgyarmat Nyíregyháza 2 138 602 338 918 

491. Kecskemét Miskolc 1 834 601 800 275 

492. Debrecen Derecske 818 599 935 395 
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493. Budapest Derecske 708 597 673 167 

494. Szombathely Szentgotthárd 952 597 526 497 

495. Várpalota Veszprém 4 071 596 329 579 

496. Székesfehérvár Baja 808 594 649 422 

497. Piliscsaba Budapest 3 639 593 776 819 

498. Debrecen Kecskemét 1 847 591 374 308 

499. Körmend Szombathely 2 783 591 224 871 

500. Zalaszentgrót Budapest 3 586 590 963 811 
 


