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A 2008-2020 közötti magyarországi bankfiók bezárási trend kö-
vetkezményeinek országos és lokális szintű elemzése1

El-Meouch Nedim Márton – Alpek B. Levente – Banai Ádám

Absztrakt

A 2008-09-es gazdasági válság óta bankfiók bezárási hullám söpör végig az Európai Unióban és Magyarországon is. A 
költségcsökkentés és digitalizáció vezette folyamat jelentős pénzügyi bevonódási következményekkel járhat, hiszen a 
lakosság pénzügyi szolgáltatásaihoz való fizikai hozzáférési lehetőségeire van hatással. A jelen tanulmány e pénzügyi 
elérési következményeket elemzi települési léptéket használva országos szinten, valamint egy-egy nagyobb városon 
belül (lokális szint). Magyarországon a 2008-2020 közötti bankfiók bezárások nyomán 1729-ről 2456-ra nőtt a bankfi-
ókkal nem rendelkező települések száma, egyúttal több mint kétszeresére nőtt az ilyen településen élők népesség 
lélekszáma. A bankfiók nélküli települések esetében a legközelebbi bankfióktól közúton vett távolság nagysága jelen-
tősen megnőtt a vizsgált időszak alatt a fiókbezárási döntéseknek köszönhetően, amely emellett nagy kiterjedésű leg-
inkább észak-magyarországi, közép- és dél-dunántúli aprófalvas térségeket érintő bankfiók ellátottsági cold spotokat 
eredményezett. A bezárási trend leginkább a községeket érintette kedvezőtlenül, ami a bankfiókkal való ellátottságot 
illeti, ezzel párhuzamosan a megyeszékhelyek pénzügyi kiszolgáló szerepének megnövekedése volt tapasztalható. 
Győr, Debrecen és Pécs vizsgált időszak alatti bankfiók változásai megmutatták, hogy azoknak elhelyezései, bezárá-
sai összefüggnek a település sajátosságaival, valamint az ezen városok által pénzügyileg „kiszolgált” vonzáskörzet 
méretével és elhelyezkedésével.

Bevezetés

A hitelintézetek működésében a fiókelhelyezés a piac-
szerzés fontos stratégiai döntési pontja különösen a la-
kossági, valamint a kis- és középvállalati szektor dimen-
ziójában. Ez egyaránt igaz a településhálózat egészét or-
szágos szinten vizsgálva, azaz abban a tekintetben, hogy 
adott országon belül mely városokban, illetve községek-
ben létesít bankfiókot egy hitelintézet, valamint lokális 
szinten is, azaz, hogy az adott településen belül hol áll 
rendelkezésre a hitelintézet hálózati egységgel. Fontos 
továbbá kiemelni, hogy a fiókok működésben betöltött 
szerepében változás állt be (pl. önkiszolgáló funkciók 
nagyobb arányú megjelenése, tanácsadási szolgáltatás, 
szerepkör előtérbe kerülése a fiókokban) a 2008-2009-es 
gazdasági válságtól kezdődően, amelyben egyaránt sze-
repet játszottak a válság óta tartó költségcsökkentési 

törekvések, valamint az online bankolás egyre szélesebb 
körben történő elterjedése. Az ezek mentén formálódó 
bankfiók bezárási tendencia nem csak Magyarországon, 
hanem az egész Európai Unióban meghatározó folyamat-
ként jelentkezett (sorrendben 44 és 32 százalékos csökke-
nés 2008-2019 között; ECB, 2021), amely amellett, hogy 
optimalizációs feladatot állít a fiókhálózatot csökkentő 
hitelintézetek elé (ez már önmagában számos indikátor 
értékelését követelheti meg), jelentős társadalmi, pénz-
ügyi bevonódási2 következménnyel, a pénzügyi szolgál-
tatások elérhetőségének változásával járhat. A csökkenő 
fiókhálózat emellett a banki versenyt is csökkenti, így a 
helyi szinten kevesebb választási lehetőséggel szembesü-
lő ügyfelek akár kedvezőtlenebb feltételeket is kaphat-
nak az ügyleteikbe.

Tanulmányunkban a magyarországi bankfiókállomány 
változását vizsgáljuk 2008 és 2020 között, három célirá-

1 A kutatás egyes részleteit a 2021. júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentésben is megjelentettük. A kutatás az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.    
2 Pénzügyi bevonódás alatt a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése, és ezáltal a pénzügyi 
közvetítőrendszerben való részvétele értendő.
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nyosan választott időpillanatban, az egyes évek közötti 
helyzetet összehasonlítva. Ezen időszakok között szere-
pel a válság kezdeti időpillanatát reprezentáló 2008-as, 
az első bezárási hullám utáni 2015-ös (év végi), valamint 
a legfrissebb adatokat mutató 2020-as (év végi) állapot. 
Két irányból közelítjük meg a bankfiók bezárási trend tár-
sadalmi következményeit. Egyrészről ország szintű elem-
zést végzünk, így tekintjük át a bankfiókkal való ellátott-
ságot a magyarországi településeken, valamint a tele-
püléseket urbanizációs szint (település jogállás) szerint 
csoportosítva hasonlítjuk össze. Ekkor kiemelten foglal-
kozunk a pénzügyi elérés témakörével, valamint területi 
módszertan segítségével azonosítjuk a térbeli mintáza-
tokban megmutatkozó változásokat. Másfelől lokális szin-
tű elemzésünk során egyes városok szerepét vizsgáljuk 
meg kiemelt figyelmet fordítva a pénzügyi elérés téma-
körére. Ez utóbbi témakörön belül három megyeszékhely 
esettanulmány jellegű bemutatásával a településen be-
lüli fiók elhelyezkedést, térbeli változásokat elemezzük. 
Kutatásunkban a magyarországi bankfiók bezárási trend 
különböző jellegzetességeit ragadjuk meg, valamint arra 
keressük a választ, hogy ez a folyamat milyen pénzügyi 
bevonódási következményekkel járt, és ezen hatások te-
rületileg hogyan oszlottak meg, milyen térbeli mintáza-
tok ismerhetőek fel.

Szakirodalmi áttekintés

A bankfiók elhelyezési és zárási stratégiát vizsgáló szak-
irodalom mind a döntések előtti (optimalizációs problé-
ma), mind a döntések utáni (döntést befolyásoló ténye-
zők, mintázatok; annak következményei) helyzetekkel 
foglalkozik. Szakirodalmi áttekintésünkben a külföldi és 
magyarországi munkákban a lokális és országos szintű ta-
nulmányok ismertetésére, valamint a bankfióki stratégiák 
pénzügyi bevonódási következményeire térünk ki.

A bankfiókról való döntés optimalizációját előtérbe 
helyező, modellező tanulmányok közül Zhao és Garner 
(2001) az elérési zóna szintjén és lokális szinten is ki-
emelte a meghatározó döntési tényezőket. Előbbiek közé 
az elérési zóna jellemzőit: átlagos életkor, átlagos jö-
vedelem, banki versenytársak száma stb., utóbbiakhoz 
a környékre jellemző tényezőket: kisvállalat megléte 
200 méteres körzetben, versenytárs fiókjának megléte, 
parkolóhely megléte stb. sorolják. Ezen tényezők figye-
lembevételéve Zhao és szerzőtársai a kialakított mo-
dellkeretben Sidney példáján prezentálják az optimális 
bankfiók bezárási választást (Zhao, 2002; Zhao – Garner – 

Parolin; 2004). Morrison és O’Brien (2001) modelljükben 
új-zélandi mikro szintű adatbázist használnak. Elemzé-
sükben a bankfiókok tranzakciós adatainak felhasználá-
sával mutatják meg, hogy egy adott fiók bezárása hogyan 
hat a többi hálózati egység további működésére, kiemelt 
figyelemmel a térben közeli (esetleg településen belü-
li) fiókokra, azok nyereségességére. Többek között a la-
kosok és a legközelebbi bankfiók közötti közúton mért 
távolságot is felhasználják modellükben, amely jelen ta-
nulmány esetén is fontos tényező. Eredményeik alapján 
a legközelebbi bankfióktól 10 kilométeren kívül lakó né-
pesség jellemzően rosszabb jövedelmi és munkaerőpiaci 
helyzettel rendelkezik, mint a bankfiókokhoz közelebb 
élő lakosság. Emellett leírják, hogy az azonosított terü-
leti differencia további növekedését eredményezte vol-
na azon bankfiókok bezárása, amelyeket a tanulmányuk 
logikája bezárásra ajánlott. Ezen modellekből levonható 
fő következtetés, hogy mind lokális, mind bővebb, akár 
országos szinten is érdemes a bezárási döntések területi 
vonatkozásait vizsgálni, melyek nagyban meghatározzák 
a döntéshozatali folyamatot és ezáltal a bankfiókok kiala-
kuló térszerkezeti képét is.

A bankfiók bezárások és azok pénzügyi elérési követ-
kezményeit empirikusan vizsgáló tanulmányok közül loká-
lis szintű fókusszal rendelkezik Tranfaglia (2018) munká-
ja. A szerző Philadelphia, Chicago és Baltimore bankfiók 
bezárásait elemzi és így keres klasztereződéseket. Ered-
ményei alapján Chicagóban és Philadelphiában a bezá-
rásokat magyarázó gazdasági és demográfiai változókon 
felül a városok külvárosi részén azonosítható klaszterező-
dés, a belvárossal ellentétben. Ezen felül a városon belüli 
bezárások elemzése során kevés egyértelmű kapcsolatot 
vélt felfedezni a bezárások és a társadalmi-gazdasági vál-
tozók között. Szintén USA-beli nagyvárosok példáján vég-
zi lokális szintű kutatását Avery (1991), aki Detroit, Cle-
veland, Philadelphia és Atlanta fiókbezárásait vizsgálja. 
30 ezer fős területi egységeket tartalmazó elemzései so-
rán arra jut, hogy kontrollálva a városrészek közösségeit 
jellemző egyéb tényezőkre, tehát ezen tényezők hatásait 
kiszűrve, a szegényebb és kisebbségi társadalmi rétegek 
által lakott városrészek nagyobb arányban szorulnak ki 
a pénzügyi szolgáltatásokból az adott területen nagyobb 
mértékű bankfiók bezárásoknak köszönhetően. Országos 
szintű tanulmányában Burgstaller (2017) azt a következ-
tetést vonja le, hogy az ausztriai bankfiók alakulás a 21. 
század elején a kevésbé fejlett és a funkcionálisan távoli 
(központi banki egységtől távol eső) települések esetén 
okozott pénzügyi elsivatagosodást. Stix (2020) cikke is 
a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést vizsgál-
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ja, amely alapján a 2000 és 2019 közötti bezárásokból 
kifolyólag Ausztriában a lakosság 4,6 százalékának tele-
pülésén szűnt meg a bankfiókkal való ellátottság, ennek 
köszönhetően 2019-ben hasonló mértékűre nőtt a legkö-
zelebbi bankfióktól legalább 5 km-re lévő lakosság ará-
nya is. Alamá és Tortosa-Ausina (2012) az 1989 és 2008 
közötti spanyol bankfiókexpanzió pénzügyi bevonódási 
következményeit taglalva jutottak arra, hogy nagyrész-
ben a takarékszövetkezetek bankká alakulásának köszön-
hetően, települési szinten egyes közösségek pénzügyi 
kizáródása látható a növekedést és a pénzügyi fejlett-
séget alapul véve. Ezen tanulmányok arra hívják fel a 
figyelmet, akár városon belüli elemzést, akár országos 
léptékű vizsgálatot tekintünk, hogy a bankfiókbezárások 
(vagy akár expanzió is) jelentős pénzügyi bevonódási kö-
vetkezményekkel járnak, melyek eltérő módon érinthetik 
az egyes területi egységeket (városrész vagy település), 
így területi dimenzió szerinti kutatásuk állandó vizsgálati 
horizontja a pénzügyi bevonódási irodalomnak. 

Magyar szerzők is foglalkoztak a bankfiók bezárás 
pénzügyi bevonódási következményeivel, amelyet jól mu-
tat Gál (2010) monográfiája. Ebben a pénzügyi kirekesz-
tődés, a pénzügyi földrajz egyik meghatározó vizsgálati 
területeként jelenik meg (Gál, 2010, 49. oldal). Magyar-
országra vonatkozóan Gál (2005) végigveszi a rendszer-
váltás után bekövetkező fiókexpanziót és annak mozga-
tórugóit. Alapvető megállapítás a tanulmányában, hogy 
az időszak elején, az 1990-es évek előtti gazdaságfej-
lesztési politikának köszönhetően fennálló nyugati-keleti 
bankfiók lefedettségben tapasztalható egyensúlytalanság 
a (külföldi) kereskedelmi bankok érkezésével némikép-
pen enyhült, azonban ez a jelenség El-Meouch és Alpek 
(2021) tanulmánya alapján még mindig tapasztalható. A 
pénzügyi elérésre vonatkozó mérőszámot (egy főre eső 
fiókok és ATM-k száma) vizsgálva Gál (2005) arra jut, 
hogy leginkább az adott település gazdasági helyzetével, 
prosperitásával függ össze. Tanulmányában továbbá a 
pénzügyi szolgáltatások alacsony szintjét, mint a területi 
polarizáltság egyik tényezőjét említi, valamint kiemeli az 
ország Budapest központúságát. A fiókterjeszkedés logi-
kájára vonatkozóan a cikk alapján a jövedelmi viszonyok 
és a gazdasági aktivitás mellett a fő szervező erőnek az 
bizonyult, hogy először a vidéki nagyvárosok, régiók köz-
pontjai kerüljenek lefedésre, majd, ha ez megtörtént, 
akkor a kisebb városok, települések következtek. A ma-
gyarországi bankfióki stratégia és a települések urbani-
zációs szintje közötti kapcsolatot vizsgálta Kovács (2017) 
is, aki a kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek 
bankfiók-stratégiáját külön elemezve hívta fel a figyel-

met a magyarországi város-vidék-, azaz centrum-perifé-
ria-eltéréseire a bankfiók lefedettséget tekintve. Külön-
böző településhierarchiai szinteken mutatja be a hazai 
tulajdonú takarékszövetkezetek, valamint a jellemzően 
külföldi tulajdonú kereskedelmi bankok fiókhálózati stra-
tégiáit. A pénzügyi kirekesztődés mérésére a bankfióktól 
vett távolságokat, valamint a bankfiókok település típu-
sok szerinti eloszlását használja. Arra jut a 2014-es adato-
kon alapuló elemzésében, hogy a kereskedelmi bankok és 
takarékszövetkezet stratégiája jelentősen eltérő (előbbi 
magasabb, utóbbi alacsonyabb hierarchia szintű telepü-
léseken van relatíve nagyobb arányban jelen). Másrészről 
kiemelésre kerül a tanulmányban, hogy a pénzügyi szol-
gáltatások centrumokba koncentrálódnak, és így legköze-
lebbi fióktól vett távolság a bankfiók nélküli települések 
esetén releváns kérdés Magyarországon.  

Két további szakirodalmi munka mutatja be a bankfi-
ókhálózatról való döntés stratégiai jelentőségét, vala-
mint a bankfiókhálózat pénzügyi termékek árazására való 
hatását, amely a pénzügyi hozzáférés egyik területé-
nek tekinthető (Aczél és szerzőtársai, 2016; Temesvary, 
2011). Az Aczél és szerzőtársai (2016) által jegyzett cikk-
ben, amelyben a jelzáloghitel felár befolyásoló tényező-
it vizsgálják, megjelenik, hogy a bankfiókhálózatból na-
gyobb részaránnyal rendelkező bankok magasabb felárral 
tudnak hitelezni. Ez bizonyos területek alacsony bankfiók 
lefedettségéből és ezen területeken az adott bankok erő-
fölényéből fakadhat. Ezzel összefüggésben magyarázat-
ként merül fel, hogy sok magyarországi településen a fo-
gyasztók csak kevés bank közül választhatnak lakóhelyük 
környékén, amely így a piaci verseny alacsony szintjét 
mutathatja a hitelpiacon. Temesvary (2011) tanulmányá-
ban szintén a bankfiókhálózat méretének jelentős ha-
tását azonosítja mind a betéti-, mind a hitelkamatokat 
figyelembe véve. Eredményei alapján a bankfiókhálózat 
mérete a hitelintézeti startégiában jelentős szerepet tölt 
be, hiszen növeli a hitelkamatláb és csökkenti a betéti 
kamatláb nagyságát. A cikk további eredménye alapján a 
fiókhálózat a piaci versenyben nagy szerepet játszik, mi-
vel a rivális intézmények bankfiókhálózatának nagysága 
növeli, míg a saját bankfiókhálózat mérete csökkenti az 
új fiók nyitásának valószínűségét.

Összességében a releváns szakirodalom bemutatásá-
ból levonható következtetés, hogy a bankfiók bezárások 
következményei mind országos léptékben, mind váro-
son belül folyamatosan jelen vannak a kutatások által 
érintett vizsgálati dimenziók között. Ennek oka, hogy a 
pénzügyi bevonódási következmények mindkét esetben 
jelentősek lehetnek, amelyeknek mértéke egyebek mel-
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lett területi jellegű vizsgálatok elvégzésével tárható fel. 
Ezek középpontjában egyes térségek pénzügyi kiszolgá-
lási térszerkezete állhat, amelyben kulcs szerepe van a 
legközelebbi bankfióktól vett távolságnak. A korábbi idő-
szakban megjelent, magyarországi helyzetet bemutató 
szakmai munkák megismerését követően, tanulmányunk 
ezen szempontok figyelembevételével elemzi az utóbbi 
bő évtized hazai bankfiók bezárási tendenciáját és annak 
következményeit.

Módszertan

A tanulmányhoz a magyarországi hitelintézetek bankfi-
ók adatait használtuk fel, amelyek 2015 után a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) P56-os „Pénzforgalmat bonyolító 
hálózati egységek és ATM-ek elhelyezkedésére, vala-
mint a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatok” nevű 
adatszolgáltatásából, az azt megelőző időszakot tekintve 
pedig egyedi hitelintézeti MNB felé irányuló adatszol-
gáltatásokból, valamint online hitelintézeti forrásokból 
származnak. A kutatás elemzési horizontjának kezde-
ti időpontja egyrészt a kutatás fókusza miatt (bankfiók 
bezárási trend kezdete), másrészt adatminőségi okokból 
2008 szeptemberre esett, ezzel a 2008-09-es gazdasági 
válság első évét közelítettük, amely jelentős hatással 
volt a bankfiókokkal kapcsolatos hitelintézeti stratégiá-
ra. Az elemzés így a 2008 szeptember és 2020 december 
közötti időszak bankfiókállomány változásait járja körül, 
az ekkor bekövetkezetett bankfiók nyitásokat és bankfi-
ók bezárásokat foglalja magában. Az elemzés különböző 
pontjain használt települési szintű lakónépesség adatok 
az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Infor-
mációs Rendszerben (TeIR) elérhető Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) T-STAR és BP STAR adatbázisából származó, 
2008-as, 2015-ös és 2019-es3 év végi adatokat takarnak.

A tanulmány során alapvetően statisztikai elemzé-
seket végzünk területi szempontból vizsgálva a magyar 
bankfiók bezárási trendet és annak következményeit. A 
legközelebbi bankfiók közúton vett távolságának számí-
tásánál először a bankfiókokat és a településeket geokó-
doltuk, előbbieket címük alapján, míg utóbbiaknál a te-
lepüléscentrum koordinátáit nyertük ki. Ezután a Mapbox 
Directions API segítségével számítottuk ki a legközelebbi 
bankfióktól vett közúton mért távolságot az egyes idősza-

kokra, 2008-ra, 2015-re és 2020-ra vonatkozóan. A lokális 
szintű, városon belüli elemzések ábráiban megjelenő út-
hálózat az OpenStreetMap adatbázisából származik. 

A bankfiók szám alakulásával kapcsolatosan hotspot 
elemzést végeztünk (Getis-Ord, 1992; Ord-Getis, 1995). 
A módszer hozzájárul a területi mintázatok azonosításá-
hoz. Azt vizsgálja, hogy az egyes térben értelmezhető 
megfigyelések környezetében a teljes sokasághoz képest 
szignifikánsan magasabb (sűrűbb) vagy alacsonyabb (rit-
kább) intenzitással fordul-e elő a vizsgált változó, amely 
esetünkben a bankfiók számot reprezentálja. Amennyi-
ben igen, akkor ezen megfigyelések jellegüktől függően 
hotspot-nak, illetve coldspot-nak tekinthetők (Szakálné 
Kanó, 2011). A Getis-Ord féle lokális G statisztika két vál-
tozatából a lokális G* verziót használjuk elemzésünk so-
rán, amely abban különbözik a lokális G módszertől, hogy 
a vizsgált pont környékének figyelembevétele mellett, a 
vizsgált pontot is bevonja az elemzésbe, az ahhoz tartozó 
érték is része a statisztika kiszámításának. A statisztika 
képlete a következő (Szakálné Kanó, 2011):

3 A 2019-es lakónépesség adatok voltak a tanulmány írásakor a legfrissebbek, ezért párosítjuk ezen adatokat a 2020-as fiók 
adatokhoz.

(1)

ahol M a vizsgált megfigyelések száma,  a szomszédsági 
mátrix i-edik sorának j-edik eleme,  pedig a megfigye-
lés adott változóhoz tartozó értékének az átlagtól vett 
eltérése. A statisztika adott megfigyeléshez kapcsolódón 
kiszámított értéke arra ad választ, hogy az az adott szig-
nifikancia szinten szignifikánsan eltér-e pozitívan, vagy 
negatívan az átlagos, egész sokaságra jellemző szinttől. 
A statisztika standard normális eloszlású, tehát 5 száza-
lékos szignifikancia szinten 1,96 és -1,96 a statisztika-
ilag jelentős eltérés két korlátja. Elemzésünk során öt 
szomszéd és inverz-távolság beállításokkal futtattuk a 
statisztika kiszámolását, amelyet a GeoDa nevű Anselin 
és szerzőtársai (2006) által kifejlesztett szoftver segítsé-
gével tettünk meg.

Az elemzésben többször felmerülő urbanizációs 
szintekként a KSH (2020) Helységnévtárában található 
jogállás kategóriákat használtuk: fővárosi kerület, me-
gyeszékhely (és megyei jogú város), megyei jogú város 
(de nem megyeszékhely), város, nagyközség, község. A 
tanulmány egy részének fókuszában a megyeszékhelyek, 
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valamint megyei jogú városok vannak, elemzésünket e 
szakaszban egy-egy nagyobb város felé fordítjuk, városon 
belül vizsgáljuk a bankfiókállomány alakulását Győrött, 
Debrecenben és Pécsett. Győr a kiemelkedően magas fi-
ókszám miatt érdekes, Debrecen és Pécs pedig a fiókok 
nagy száma mellett az ellátási körzet okán is, hiszen míg 
Debrecennél nem található olyan környékbeli település, 
melyhez a legközelebbi bankfiók a városban található, 
Pécs az időszak során végig top 20-as pénzügyi szolgál-
tató településnek számít a kiszolgált települések száma 
és népesség alapján. Emellett a választás területileg is 
heterogén, egy észak-nyugati, egy keleti és egy déli – 
dél-nyugati megyeszékhely kerül fókuszba.

Eredmények

Országon belüli trendek – országos szint

2008 és 2019 között jelentősnek mondható bankfiókál-
lomány szűkülés ment végbe az Európai Unió tagorszá-
gaiban összességében és Magyarországon is. Az 1. ábrán 
látható, hogy a 21. században ezt egy bankfiók expan-
zió előzte meg Magyarországon. Ez az 1990-es években 
elkezdődő, leginkább a kétszintű bankrendszerre való 
átállásnak, valamint a nyugat-európai bankcsoportok 
megjelenésének köszönhető bankfiók nyitási trend utolsó 
szakaszaként értelmezhető (Gál, 2005). Ez az expanziós 
folyamat főképpen a kereskedelmi bankok piacszerzését, 
az addig ki nem szolgált területek elérését célozta.

Ha közelebbről megvizsgáljuk a magyarországi bankfió-
kállomány alakulását, láthatjuk, hogy a 2008-09-es gaz-
dasági világválságot követően 2010-ben jelentkeztek az 
első jelentősebb bezárások (2. ábra). Ez leginkább an-
nak tudható be, hogy a fiókokkal kapcsolatos döntése-
ket hosszú döntési folyamat előzi meg, így vélhetően a 
bezárási döntések is több hónapos, éves távlatokban ér-
telmezendők. Ebből kifolyólag látható, hogy a gazdasági 
világválságot követően az első bezárási hullám 2010 és 
2015 között jelentkezett, ekkor jellemzően a nagyobb 
piaci erővel bíró kereskedelmi bankok csökkentették fi-
ókjaik számát. Ezt egy második bankfiók bezárási hullám 
követte 2016 és 2019 között, mely a takarékszövetkezeti 
integrációval3 összefüggésben bekövetkező bezárásokat 
tartalmazza túlnyomórészt. Összességében az időszak 
alatt bekövetkező 1807 bezárás, amelyet csak 177 nyitás 
kísért, a bankfiókállományt közel megfelezte, így alakult 
ki 2020 végére az 1896 bankfiókot tartalmazó állomány 
(MNB, 2021).
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1. ábra: A magyarországi és európai uniós bankfiókállo-
mány alakulása a 2001 és 2019 között. 
Megjegyzés: EU-28 országokat tekintve. A 2001 után csat-
lakozó uniós országok esetében a legrégebbi elérhető adat 
került behelyettesítésre visszamenőlegesen az összeha-
sonlíthatóság kedvéért. Forrás: ECB.
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2. ábra: Bankfiók nyitások, zárások és állomány alakulása 
Magyarországon 2008. szeptember és 2020. december kö-
zött. Megjegyzés: A bankfiókállomány az adott év végére 
vonatkozik. Forrás: MNB (2021).

3  A takarékszövetkezeti integráció során 121 szövetkezeti hi-
telintézet, végső soron Takarékbank Zrt.-be való összeolvadása 
ment végbe 2013 és 2020 között Magyarországon. 

Jól elkülöníthető a bankfiók bezárások két hullámának fó-
kusza a települések hierarchia-szintjét tekintve is. Ahogy 
az az 1. táblázatból látszik, a bezárási trend első, 2015-ig 
tartó hullámában az állomány nagyobb mértékben mér-
séklődött a fővárosi kerületekben, megyeszékhelyeken, 8 
és 4 százalékponttal meghaladva a teljes sokasági csök-
kenést, míg a nagyközségekben és községekben lévő fió-
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kok száma 8 és 5 százalékponttal kisebb arányban mér-
séklődött a teljes sokasági csökkenéshez képest. A máso-
dik hullám ezzel szemben egyértelműen község központú 
volt, az ebben az időszakban bekövetkező fogyatkozás 60 
százaléka ehhez a csoporthoz köthető, amelynek köszön-
hetően a községekben lévő bankfiókok száma kétharmad-
dal csökkent. Ebből kifolyólag az időszak elején bankfió-
kállományt tekintve jelentős részaránnyal (27 százalék) 
rendelkező községek az időszak végére már csak a fió-
kállomány 14 százalékával rendelkeztek. Ezzel szemben 
az időszak elején legnagyobb, egyharmados részarányt 
kitevő városokban lévő fiókállomány az időszak végére 43 
százalékra nőtt.

Ami az ezer főre jutó bankfiókállományt illeti, a 
vizsgált időszak elején településtípus szerinti bontásban 
meglehetősen hasonló arányszámokat kapunk. Bár a köz-
ségek esetében a legmagasabb ekkor a bankfiókkal való 
lefedettség (0,4) a változó értéke 0,3 és 0,4 között ala-
kul minden csoport tekintetében. Annak ellenére, hogy 
az első, inkább fővárosi kerületekre és megyeszékhe-
lyekre összpontosító, bezárási hullámnak köszönhetően 
a községekben 2015-ben is magasabb az ezer főre eső 
bankfiók szám, 2020-ra jelentősen megváltozik a cso-
port pozíciója. Megfigyelhető, hogy az időszak végére 

az összes településtípus esetében jelentősen lecsökken 
az ezer főre jutó bankfiókok száma, de ezek közül is ki-
emelkednek a községek, melyeknél 2020-ra ez az arány 
(0,11) jóval alulmúlja a teljes sokaságra jellemző 0,19-es 
értéket, amelyet minden más településtípus elér. Ebben 
a takarékszövetkezeti integráció szerepe jelentősnek te-
kinthető, amelyet alátámaszt, hogy a községek bankfi-
ók lefedettségi aránya láthatóan a takarékszövetkezeti 
bezárásokhoz köthető második hullámban csökkent le 
igazán. Összességében látható, hogy a két hullámban 
érkező jelentős bezárások a megyei jogú városokat (de 
nem megyeszékhelyeket), a városokat és a nagyközsége-
ket érintette a legkisebb mértékben, akár az állomány 
változás nyers számait, akár az egy főre jutó bankfió-
kállomány alakulását tekintjük. Jellemzően tehát a hi-
telintézetek a legnagyobb városok bankosodottságának 
mértékét próbálták visszaszorítani bankfiók bezárások-
kal, illetve a kevés lakosú kisebb településeken zárták be 
fiókjaikat. Tekintettel arra, hogy számos esetben a közsé-
gekben egyetlen fiók üzemelt (2008-ban 1049 községben, 
a bankfiókkal rendelkező községek 97 százalékában), ez 
egyúttal a bankfiókok helyi elérhetőségét is fokozottan 
érintette, hiszen 2020-ban már csak 364 fiókkal rendel-
kező község volt.

Fővárosi 
kerület

Megye-
székhely

Megyei 
jogú város Város Nagyköz-

ség Község Összesen

Állomány – 2008 577 578 80 1172 145 974 3526
Állomány – 2015 411 436 68 940 127 822 2804
Állomány – 2020 336 322 56 809 99 274 1896
Változás - 2015-2008 (%) -28,77 -24,57 -15,00 -19,80 -12,41 -15,61 -20,48
Változás - 2020-2015 (%) -18,25 -26,15 -17,65 -13,94 -22,05 -66,67 -32,38
Változás - 2020-2008 (%) -41,77 -44,29 -30,00 -30,97 -31,72 -71,87 -46,23
Részarány - 2015-2008 (%) 22,99 19,67 1,66 32,13 2,49 21,05 100,00
Részarány - 2020-2015 (%) 8,26 12,56 1,32 14,43 3,08 60,35 100,00
Részarány - 2020-2008 (%) 14,79 15,71 1,47 22,27 2,82 42,94 100,00
Ezer főre jutó állomány - 2008 0,33 0,34 0,30 0,37 0,32 0,40 0,36
Ezer főre jutó állomány - 2015 0,24 0,25 0,25 0,29 0,27 0,33 0,28
Ezer főre jutó állomány - 2020 0,19 0,19 0,21 0,25 0,21 0,11 0,19

1. táblázat: A magyarországi bankfiók bezárási trend jellemzői településtípus szerinti bontásban
Megjegyzés: A részarány az adott időszakra vonatkozó teljes változáson belül az adott településtípus aránya. 
Forrás: MNB, KSH alapján saját számítás.
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A feljebb említett bankfiók bezárási trenddel összefüg-
gésben 2020 végére 2456 települést azonosíthattunk, 
amely nem rendelkezett fiókkal, ezek 99,5 százaléka 
nagyközség vagy község. A hasonló települések száma a 
bezárási trend elején, 2008-ban 1729 volt (MNB, 2021). 
Ezen, adott időszakban bankfiókkal nem rendelkező te-
lepülések legközelebbi fióktól közúton vett távolságának 
2008 és 2020 közötti alakulását mutatja a 3. ábra. 

is hasonló helyzetbe jutott. Jelentősen megnőtt a legkö-
zelebbi bankfiók távolsága a Dunántúli települések nagy 
részén, kiemelten Somogy megyében, ahol egy több, tá-
voli bankfiók elérésű településből álló klaszter jött létre 
Kaposvártól északra. Emellett a keleti határ mentén is 
sok település esetében meghosszabbodott a legközeleb-
bi bankfiók eléréséhez szükséges távolság, valamint az 
Alföld bizonyos településeit is érzékenyen érintette az 
utóbbi bő tíz év bezárási trendje.

A bankfiókkal való lefedettség területi statisztikai 
módszerrel való vizsgálata a 4. ábrán látható. A vizsgált 
időszak elejére és végére lefuttatott Getis-Ord G* hot- 
és coldspot elemzés jól mutatja, hogy a bezárásoknak 
milyen hatása volt a fiókelhelyezkedés térszerkezeti ké-
pére. Kitűnik, hogy az észak-magyarországi határmenti 
településeken és a közép- és dél-dunántúli településeken 
lévő coldspotok kiterjedése számottevően megnőtt, azok 
több települést foglalnak magukba. Ennek megfelelően 
míg 2008-ban bankfiók számot tekintve 942 coldspothoz 
tartozó település volt Magyarországon, addig ez a szám 
2020-ra 1371-re nőtt.

3. ábra: A legközelebbi bankfióktól közúton vett távolság a 
magyarországi bankfiókkal nem rendelkező településeken 
2008-ban és 2020-ban. 
Forrás: MNB alapján saját számítás.

2008

2020

A térképen látható, hogy egyrészt több település eseté-
ben kell másik településre utazni az ott élőknek a bankfi-
ók nyújtotta szolgáltatások igénybevételéhez, másrészt 
a legközelebbi bankfióktól vett távolság az ország egyes 
részein jelentősen megnőtt. Alapvetően megfigyelhető, 
hogy mind 2008-ban, mind 2020-ban az észak-magyaror-
szági határmenti aprófalvas térség, valamint a Baranya 
megyei apróbb települések esetén esett legtávolabb a 
legközelebbi fiók. Ugyanakkor egyfelől ezen települések 
esetén is megnőtt a távolság az idő előre haladtával, más-
felől a bezárásoknak köszönhetően több, 2008-ban még 
bankfiókkal relatíve jól lefedett, térséghez közeli község 

4. ábra: A magyarországi településeken lévő bankfiók szám 
hotspot elemzése 2008-as és 2020-as állapot alapján.
Forrás: MNB alapján saját számítás.

2008

2020
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Ami a hotspotokat illeti, hasonlóan jelentős változás nem 
vehető ki a két időpontot bemutató térkép között, to-
vábbra is Budapest és környéke, valamint a megyeszék-
helyek egy része számít forró pontnak. A hotspot-nak szá-
mító települések száma ennek megfelelően mérsékelten 
emelkedett, 92-ről 109-re nőtt a vizsgált időszak során. 
Ezen értékekből leszűrhető, hogy a bezárási trenddel 
jobban polarizálttá vált az ország a településeken lévő 
bankfiókok számának tekintetében, több olyan település 
volt 2020 végén Magyarországon, amely és amelynek kör-
nyéke bankfiók szempontból jelentősen eltért felfele és 
lefele az átlagostól, ami a koncentrálódást, a pénzügyi 
szolgáltatások térbeli súlyponteltolódását mutatja.

 Városi trendek – lokális szint

Lokális szintű elemzésünkben először azt vizsgáljuk, hogy 
melyek azok a központi települések, amelyek a legtöbb 
bankfiók nélküli települést (illetve a legnagyobb bankfiók 

nélküli településen élő népességet) látják el abból kifo-
lyólag, hogy ezen „szolgáltató” településeken található 
a fiók nélküli településekhez közúton vett legközelebbi 
bankfiók. A top 20 ilyen jellegű település a 2. táblázatban 
látható. A táblázatban megjelennek azon észak-magyaror-
szági (pl.Novajidrány, Krasznokvajda, Forró) és dunántúli 
(pl. Vajszló, Lenti, Csesztreg, Szentlőrinc) kisebb telepü-
lések, amelyek bankfiókkal kevésbé lefedett térségben 
számítanak a környező kistelepülések (jellemzően közsé-
gek) banki csomópontjainak. Ezeket további, jellemző-
en határhoz közeli kistelepülések egészítik ki. Emellett 
a bankfiókokkal kevésbé lefedett (leginkább Dunántúli) 
térségek megyeszékhelyei (pl. Kaposvár, Pécs, Eger, Za-
laegerszeg), illetve nagyobb városai (pl. Pápa) is láthatók 
bankfióki csomópontként. Ami az időbeli alakulást illeti, 
a táblázatból kitűnik, hogy a megyeszékhelyek, nagyobb 
lakosságszámmal rendelkező városok pénzügyi centrum 
szerepe felértékelődött a vizsgált időszak során. Az idő-
szak elején a top 20 bankfiók szolgáltatásokat nyújtó köz-
ponti település között nagy arányban voltak fellelhetők 

2008 2020

# Település szám Népesség Település szám Népesség

1 Vajszló 20 Kistarcsa 9 960 Kaposvár 52 Kaposvár 34 038

2 Lenti 17 Várpalota 7 138 Zalaegerszeg 34 Eger 20 722

3 Pálháza 16 Gyulaháza 6 381 Eger 30 Kisvárda 18 296

4 Novajidrány 14 Devecser 6 254 Lenti 29 Kistarcsa 15 844

5 Csesztreg 14 Kaposvár 6 166 Pápa 27 Pápa 15 510

6 Krasznokvajda 14 Pápa 5 997 Bak 27 Mór 15 151

7 Kaposvár 13 Karancslapujtő 5 952 Celldömölk 27 Zalaegerszeg 14 898

8 Pápa 12 Novajidrány 5 941 Ják 26 Szécsény 13 898

9 Pécs 12 Veresegyház 5 760 Vajszló 26 Győr 13 836

10 Harkány 12 Hejőpapi 5 670 Szentlőrinc 24 Szuhakálló 13 486

11 Jánkmajtis 11 Balatonalmádi 5 434 Jánkmajtis 22 Dunaújváros 13 407

12 Celldömölk 10 Pécs 5 399 Forró 22 Martonvásár 13 298

13 Nemesszalók 10 Hernádnémeti 5 386 Letenye 20 Pécs 13 274

14 Eger 10 Pálháza 5 379 Harkány 20 Bak 13 261

15 Kerta 10 Veszprém 5 288 Sásd 20 Mátészalka 11 570

16 Páka 10 Celldömölk 5 216 Pécs 19 Celldömölk 11 430

17 Villány 9 Fényeslitke 5 141 Pacsa 19 Herceghalom 11 323

18 Gacsály 9 Nemesszalók 4 975 Devecser 19 Szombathely 11 266

19 Tab 9 Balatonfüred 4 815 Csesztreg 19 Várpalota 10 924

20 Szentlőrinc 9 Alsózsolca 4 696 Putnok 18 Mándok 10 767

2. táblázat: A top 20 „kiszolgáló” település Magyarországon ellátási körzet szerint települést és népességet tekintve 
2008-ban és 2020-ban. 
Forrás: A szerzők számítása. Megjegyzés: Az ellátott települések száma és az ellátott népesség száma azon települése-
ket foglalja magában, amelyek bankfiók nélküliek és a közúton vett legközelebbi bankfiókjuk a feltüntetett települé-
sen van, magát a feltüntetett települést nem. Félkövér kiemeléssel a megyeszékhelyeket jelöltük.
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a kisebb települések, az időszak végére viszont ez ke-
vésbé volt jellemző. Ez egyrészt látható a megyeszékhe-
lyek számának emelkedéséből a listában: három-három 
megyeszékhely van a település szám szerinti és népesség 
szerinti listában 2008-ban, míg négy és öt megyeszékhely 
2020-ban; és pozíciójának változásából: Kaposvár, Eger 
és Zalaegerszeg pénzügyi központi szerepének, pozíció-
jának jelentős erősödése figyelhető meg. Másrészt a top 
20-as listák átlagos népességszáma is a nagyobb városok 
felé való eltolódást mutatja: 18 ezer és 21 ezer volt a 
listán szereplő települések átlagos népességszáma 2008-
ban, ezek az értékek 20 ezerre és 35 ezerre emelkedtek 
2020-ban.4 Ez szorosan összefügg azzal is, hogy a vizsgált 

települések ellátási köre is jelentősen megnőtt az idő-
szak során. Míg 2008-ban legfeljebb 20 település és keve-
sebb mint 10 ezer lakos volt a legnagyobb ellátási körzet, 
addig ez 2020-ra 52 településre és 34 ezer lakosra nőtt, 
az azévi lista 20. helyének környékén lévő településeknél 
láthatók hasonló értékek, mint a 2008-as rangsor elején. 
Mindebből kitűnik, hogy a pénzügyi centrumok szerepe 
felértékelődött és egyre inkább az egyébként gazdasá-
gilag és adminisztratív szempontból is központi funkciót 
betöltő megyeszékhelyekbe vagy nagyobb városokba kon-
centrálódott a vizsgált időszak bankfiók bezárási trendje 
során.

Fiókok Ellátott települések száma Ellátott népesség száma

Város
2008-2020 
között be-

zárt

2020 végi 
állomány Összes 2008 2015 2020 2008 2015 2020

Győr 39 30 69 3 3 5 2 734 1 334 13 836

Debrecen 31 25 56 0 0 0 0 0 0

Miskolc 31 24 55 2 1 2 2 912 1 179 1 549

Pécs 26 21 47 12 12 19 5 399 5 302 13 274

Szeged 20 27 47 0 0 4 0 0 9 015

Kecskemét 22 19 41 1 3 3 976 8 983 10 563

Székesfehérvár 17 22 39 0 0 4 0 0 5 996

Nyíregyháza 16 19 35 0 0 1 0 0 3 517

Kaposvár 16 13 29 13 36 52 6 166 25 244 34 038

Veszprém 16 13 29 5 4 1 5 288 4 377 2 863

Szombathely 11 17 28 1 2 13 1 216 1 691 11 266

Békéscsaba 13 13 26 0 0 0 0 0 0

Eger 10 15 25 10 11 30 3 578 3 694 20 722

Szolnok 10 15 25 0 0 0 0 0 0

Nagykanizsa 12 12 24 5 5 16 2 112 1 971 6 085

Sopron 8 16 24 0 1 3 0 2 159 7 595

Zalaegerszeg 9 15 24 3 3 34 1 678 1 574 14 898

Tatabánya 10 12 22 0 1 1 0 2 374 2 466

Szekszárd 6 13 19 0 0 0 0 0 0

Dunaújváros 6 9 15 0 2 3 0 8 595 13 407

Érd 3 11 14 0 0 0 0 0 0

Salgótarján 4 9 13 1 1 8 2 234 2 165 8 376

Hódmezővásárhely 2 8 10 0 0 0 0 0 0

Összesen 338 378 716 56 85 199 34 293 70 642 179 466

4 A listán szereplő települések medián népességszámai is hasonló irányban változtak: 2 ezer és 7 ezer 2008-ban, 4,5 ezer és 16 ezer 2020-ban.

3. táblázat: A magyarországi megyeszékhelyek és megyei jogú városok fiókállományának és ellátási körzetének alaku-
lása a vizsgált időszakban. Megjegyzés: Az ellátott települések száma és az ellátott népesség száma azon településeket 
foglalja magában, amelyek bankfiók nélküliek és a közúton vett legközelebbi bankfiókjuk az adott megyeszékhelyen/
megyei jogú városban van, magát a megyeszékhelyet/megyei jogú várost nem.
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A 3. táblázat a megyeszékhelyek és megyei jogú városok 
vizsgált időszaki bankfiókállományának alakulását, vala-
mint az ebben a tekintetben vett központi jellegét, ellá-
tási körzetét mutatja. Ismét leolvasható a táblázatból a 
megyeszékhelyek és nagyobb városok pénzügyi központtá 
alakulásának erősödése, 2008-ban még 56 település és 
így 34 ezer lakos, 2020-ban már 199 település és 180 ezer 
lakos alkotta ezen települések ellátási körzetét. Ezen 
településeken a fiókok jelentős része, 338 fiók zárt be 
(ezek között van az időszak alatt kinyitott, majd bezárt 
fiók is), amely a 2020 végi 378 fiókos állomány fényében 
mutatja a csoport elemezhetőségét bankfiók bezárási 
szempontból. Választásunk végül Győrre, Debrecenre és 
Pécsre esett, melyek fiókbezárás szempontjából az első, 
második és negyedik helyen vannak a megyeszékhelyek 
és megyei jogú városok között.

A győri bankfiókalakulást tekintve kitűnik, hogy a 
különálló városrészekben lévő fiókok nagy része bezárt. 
A Győrszentiván, Ménfőcsanak és Bácsa hármasból, csak 
egy-egy bankfiók maradt meg az előbbi kettőben, míg öt 

fiók bezárásra került. Megfigyelhető továbbá, hogy Győr 
északi – észak-keleti külvárosi városrészén (Gyárváros) az 
ott lévő fiókok bezártak, azon egységek is, amelyek az 
időszak alatt nyitottak ki. Ami a város további részeit il-
leti, a fiókok arányos száma került bezárásra és maradt 
meg további működésre. A belvárosban a sok fiókbezárás 
mellett két bankfiók a vizsgált időszak alatt nyitott ki, 
majd zárt be, továbbá egy új, az időszak végén is működő 
is kinyitott. A további három fióknyitás a külvárosi város-
részekben ment végbe (amelyeknél mindenhol bezárások 
voltak tapasztalhatók), így elmondható, hogy a leginkább 
észak-keleti és észak-nyugati irányban elhelyezkedő, 
nem különálló városrészben lévő fiók az időszak alatt 
nyílt. Ami a bezárások időzítését illeti, 2015 és 2018 kö-
zött folyt le a bezárások túlnyomó része (több mint 60 
százaléka), a belvárosi és külvárosi fiókbezárások között 
lényegi időbeli eltérés nem látható. A több bankfiókot 
bezáró hitelintézetek esetében sem látható egyértelmű 
térbeli tendencia, ami a belvárosi vagy külvárosi (esetleg 
különálló városrészben lévő) egységek bezárásának sor-
rendjét illeti.

5. ábra. A bankfiókállomány változásai Győrött 2008 szeptember és 2020 december között
Megjegyzés: Külön keretes ábrán a belváros látható. Forrás: MNB, OpenStreetMap alapján saját szerkesztés.
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Debrecen, amely a vizsgált időszakban egy bankfiók nél-
küli településnek sem volt a legközelebbi pénzügyi szol-
gáltató központ települése, kizárólag egy különálló város-
részen lévő fiókkal rendelkezik, amely Felsőjózsán talál-
ható, ez az egység a vizsgált időszakban végig működött. 
Debrecen esetében továbbá szintén jól kivehető, hogy a 
bankfiókok elhelyezkedése koncentráltabb a belváros-
ban, mint azt Győr esetében láttuk, nagyobb részük esik 
belvároson belülre. Ennek is köszönhető, hogy a bankfió-
koknak a belvárosban zárt be meglehetősen nagy aránya 
(vagy működött tovább), továbbá öt fiók is található itt, 
amely az időszak alatt nyitott, ezekből három zárt be 
2020 vége előtt. Észlelhető különbség mutatkozik azon-
ban a város nyugati fele (belváros nyugati széle; nyugati 
külvárosi rész), valamint a belváros északi fele (belváros 
északi széle; északi külvárosi rész) között a fiókokat te-
kintve. Előbbi esetében minden bankfiók bezárásra ke-
rült, még azok is, amelyek a vizsgált időszak alatt nyíltak, 
míg utóbbi esetében sokkal nagyobb arányú a megmara-
dók száma. Példaként az Egyetemváros említhető, ahol 

mindhárom ott lévő fiók megmaradt, de a belvároshoz 
közelebb eső, északi részen nyitás is volt az időszak alatt. 
A bezárások a győrihez képest korábban mentek végbe, 
közel 80 százalékuk 2011 és 2016 között következett be. 
Időzítést tekintve is az északi-nyugati elkülönítést lehet 
megtenni, az északabbra fekvő városrészen lévő fiókok 
bezárása az időszak első öt évéhez köthető inkább, míg a 
nyugatabbra fekvő városrészeken bekövetkező bezárások 
a későbbi évekre tehetők. A több fiókot is bezáró hitelin-
tézeteknél Debrecen esetén sem észlelhető egyértelmű 
sorrend, ami részben annak köszönhető, hogy a bezárások 
jelentős része a belvárosban következett be.

Harmadikként Pécs bankfiókjainak elhelyezkedését 
és időbeli alakulását vizsgáltuk meg, amely az egyik leg-
jelentősebb pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó el-
látási körzettel rendelkező megyeszékhely volt Magyar-
országon a vizsgált időszakot figyelembe véve, ahogy az 
korábban kifejtésre került. Északkeleti irányban, a külön-
álló városrészeken (Vasas és Hird) bezárt egy-egy bankfi-

6. ábra: A bankfiókállomány változásai Debrecenben 2008 szeptember és 2020 december között
Megjegyzés: Külön keretes ábrán a belváros látható. Forrás: MNB, OpenStreetMap alapján saját szerkesztés.
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ók az időszak alatt, míg ugyanebben az irányban a bel-
városhoz jóval közelebb eső külvárosi részen megmaradt 
az ott működő egység. A déli és nyugati belvárostól távoli 
városrészeken is megmaradtak bankfiókok, amelyet a sok 
települést és ezáltal lakost magában foglaló ellátási kör-
zet magyarázhat. A lakosok jelentős része (a települések 
84, a lakosok 87 százaléka) ezen déli és nyugati irányok-
ból tudják megközelíteni a várost. A fiókbezárások Pécs 
esetében egyértelműen a belváros nyugati szélére és a 
nyugati külvárosi részre összpontosultak. Az ide sorolha-
tó 12 fiókból mindössze kettő maradt a bankfiókállomány 
része 2020 végén is. A belváros további részén a bezárást 
elkerülő egységek aránya (kétharmad) sokkal magasabb 
volt, valamint két új bankfiók is nyílt. A bezárások időzí-
tése nem tekinthető időben koncentráltnak, 2014 és 2018 
között volt a legtöbb bankfiók bezárás, ekkor a bezárások 
58 százaléka ment végbe. 

Ami a több bankfiók bezárást is végző hitelintézete-

ket illeti, az egyik hitelintézet esetében egyértelműen 
a külső városrészekből való kivonulás tapasztalható, míg 
a belvárosi fiók megmaradt, míg egy másik több bezárás 
mellett döntő hitelintézet esetén az látható, hogy időben 
előbb a belvárosi, majd a külvárosi egységek bezárását 
vezényelte le, kiegyensúlyozott belváros-külváros elosz-
lást kialakítva ezzel.

Összefoglalás

Tanulmányunkban a magyarországi 2008 és 2020 között 
végbemenő bankfiók bezárási trendet vizsgáltuk meg 
országos szintű és városi, városon belüli, lokális szintű 
elemzési fókusszal. Elsőként azt a kérdést jártuk körül, 
hogy a bezárások hogyan érintették a magyarországi te-
lepüléseket pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
szempontjából, majd ezt a különböző urbanizációs szin-

7. ábra: A bankfiókállomány változásai Pécsett 2008 szeptember és 2020 december között
Megjegyzés: Külön keretes ábrán a belváros látható. Forrás: MNB, OpenStreetMap alapján saját szerkesztés.
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tek szerint és hotspot elemzéses módszertannal is meg-
vizsgáltuk. Eredményeink egyrészről rámutatnak, hogy a 
bezárási trend második hulláma jelentősen csökkentet-
te a bankfiókokkal való ellátottság szintjét a magyaror-
szági községekben. Emellett kutatási eredményeinkből 
az látszik, hogy a legközelebbi bankfióktól vett távolság 
egyfelől egyre több bankfiók nélküli település esetében 
válik releváns kihívássá, másfelől az átlagos távolság je-
lentősen növekedett az utóbbi megközelítőleg tíz évben, 
amely leginkább a dunántúli és az észak-magyarországi 
határmenti községeket és kistelepüléseket érintette.

Tanulmányunkban emellett a bankfióki szolgáltatások 
szempontjából legnagyobb ellátási körzettel rendelkező 
települések időbeli változását vizsgáltuk meg, amelyből 
kitűnt, hogy egyre nagyobb pénzügyi központok jönnek 
létre, amelyek egyre inkább a nagyobb városokban, me-
gyeszékhelyeken összpontosulnak a fiókbezárásoknak 
köszönhetően. Ennek megfelelően településen belüli 
elemzésünkhöz három megyeszékhely bankfiókjainak el-
helyezkedése alakulásait vizsgáltuk meg részletesebben: 
Győr, Debrecen és Pécs eseteit. Eredményeinkből látható, 
hogy a nagyobb ellátási körzettel rendelkező Pécs eseté-
ben fontos szerepet tölt be az ellátási körzet irányában 
lévő, belvárostól távol eső városrészek bankfiókokkal való 
lefedettsége. Debrecenben a külvárosi városrésznek szá-
mító Egyetemváros időben stabil, több bankfiókkal való 
lefedettsége feltűnő, ahol az időszak alatt nem történt 
fiókbezárás. Győrött pedig, ahol a legtöbb bezárás volt 
tapasztalható a vizsgált időszak alatt, a meglévő bankfi-
ókok számához viszonyított bezárások térben relatíve 
egyenletesen oszlottak el, leginkább a Gyárváros város-
rész emelhető ki, ahol a meglévő vagy a vizsgált időszak 
alatt kinyitó egységek is bezártak az elemzett periódus 
alatt.

A kutatás további lehetséges irányaként a bankfiókok 
elhelyezkedésének, valamint a fiókbezárásoknak hitele-
zéssel való kapcsolata adódik. Egyrészről érdemes lehet 
megvizsgálni, hogy a hitelezés és a bankfiókbezárások kö-
zötti kapcsolat esetében melyik irány hatása erősebb: a 
hitelezés jelentős visszaesése előzi meg és készteti így 
a bankokat a fiókjaik bezárására, vagy inkább a bezárási 
döntés okán esik vissza jelentősen a hitelezési volumen 
egy adott térségben. Emellett a bankfiók közelségének 
hitelfelvételre és így pénzügyi bevonódásra gyakorolt 
hatásának vizsgálata képezheti jelen tanulmány eredmé-
nyeinek továbbgondolását.
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