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LEGFONTOSABB TŐKÉNK A BIZ ALOM
Azt mondják: az út, amely a sikerhez vezet, mindig felújítás alatt áll.
Nos, a sikerhez vezető út felújításából a Takarék Csoport alaposan kivette mostanában a részét. Hét év alatt véghez vittük mindazt, amit
sokan lehetetlennek gondoltak, és amit az elmúlt húsz év legjelentősebb átalakulásaként tartanak számon a hazai piacon. Három ütemben
egyesítettünk 126 pénzintézetet (122 takarékszövetkezetet, a korábbi
FHB Kereskedelmi Bankot és három regionális kisbankot), hatvanezer
terméket, kilenc számlavezető és hat netbanki rendszert, egyetlen szervezetbe vontunk össze majdnem hétezer munkatársat, közben csaknem
három és fél millió gigabyte adatot mozgattunk meg. Létrehoztuk a Takarék Csoportot, Magyarország egyik legnagyobb bankcsoportját, elindítottuk az új, egységes, országos lefedettségű, univerzális Takarékbankot, amely ma már az ország legnagyobb fiókhálózatának bármely
pontján képes kiszolgálni 1,1 millió ügyfelét.
Mindez rengeteg munkába és pénzbe került, de mára megteremtettük
a legfontosabb feltételeket ahhoz, hogy fenntarthatóan nyereséges növekedési pályára állhassunk. A szervezeti és üzleti megújulás révén a
Takarék Csoport 2023-ra 25-30 milliárd forinttal kívánja csökkenteni
működési költségeit, emellett mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben 10 százalékos piaci részesedés és évi 30 milliárd forint körüli
adózott eredmény fenntartható elérését irányozta elő.
A korszakos szervezeti átalakulások mellett elindultunk az üzleti megújulás, a modernizáció útján is. Olyan nagybankot építünk, amely
egyszerre van jelen vidéken és a nagyvárosokban, a fiatalabb és az
idősebb generációk körében, a helyi közösségek és családok életében.
Egyszerre elérhető hagyományos fiókjainkban és a korszerű digitális
csatornákon vagy a Takarékbuszok országos hálózatán keresztül.
Olyan nagybankot, amely egyaránt erős a kkv-k és a nagyvállalatok
finanszírozásában, az agráriumban pedig nemcsak pénzzel, hanem a
piacon egyedülálló szaktudással, stratégiai és pályázati tanácsadással
segíti az ügyfeleit.
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Olyan nagybankot építünk, amely profi és korszerű, miközben megőrzi
évtizedes hagyományait is. Megőrzi az olyan értékeit, mint az odafigyelés, a közvetlenség és a rugalmasság. Ahogy mondani szokás: az otthon
nem az, ahol laksz, hanem ahol megértenek. Régi, hagyományos értékeinket olyan újakkal egészítjük ki, mint a hatékonyság, az elhivatottság, a szakértelem és az innováció.
2020 júniusában a Budapest Bank Zrt.-vel és az MKB Bank Nyrt.-vel
közösen létrehoztuk a Magyar Bankholding Zrt.-t, hogy megvizsgáljuk
és előkészítsük egy új, hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának keretrendszerét. Együttműködésünk révén messze az ország második legnagyobb bankcsoportjává válhatunk, amely összesen csaknem 1,9 millió ügyfelet szolgál ki, és a hazai bankfiókhálózat csaknem felét működteti, több mint 920 fiókot.
A pénzügyek, a bankolás világa óriási fejlődésen megy keresztül. Nemrégiben álltunk át sikeresen az azonnali fizetési rendszerre, a piac kinyílt
a fintech cégek előtt, egymást érik az új, innovatív, digitális megoldások. A 2020 tavaszán kialakult pandémiás helyzet hetek alatt átértékelte mindazt, amit korábban a digitalizációról gondoltunk. Ebben a
robbanásszerű fejlődésben mi is részt veszünk, de közben nem felejtjük
el a lényeget: egy bank legfontosabb tőkéje a bizalom. Az, hogy az
ügyfeleink ránk bízzák a pénzüket, hozzánk fordulnak pénzügyeik kezelésével. A bizalom az a fém, amelyből a pénz minden formáját verik.
Ezzel a kiadványunkkal szeretnénk egy kicsit részletesebben bemutatni
a megújuló Takarék Csoportot, az elmúlt időszak legfontosabb változásait, eredményeit. Kérjük, forgassa bizalommal, és forduljon hozzánk,
ha további felvilágosításra vagy segítségre lenne szüksége.

Vida József
elnök-vezérigazgató
Takarékbank Zrt.
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A TA K A R É K C S O P O R T
S Z ÁM O K B A N

A Z EGY IK
LEGNAGYOBB
SZEREPLŐ
A PI ACO N

ÖSSZES ESZKÖZ

2600 milliárd
forint

FIÓKOK SZÁMA

750

VÁLLALATI
ÜGYFELEK

170 000

ÖNKORMÁNYZATOK

1200

ALKALMAZOTTAK

6000 fő

LAKOSSÁGI
ÜGYFELEK

közel
1 000 000

HITELEK

TAKARÉK
CSOPORT

1500 milliárd
forint

MEGÚJU LT A TAK ARÉK CSOP ORT
AGRÁRPIACI
RÉSZESEDÉS

BETÉTEK

1850 milliárd
forint

22%

20%

MFB PONT FIÓKOK

419

2019. október 31-én a korábbi takarékok egyesülésével megkezdte országos
működését az új Takarékbank Zrt. – az egyik legnagyobb hazai pénzintézet
az ország legnagyobb fiókhálózatát működteti, 1,1 millió ügyfelet szolgál ki.
Helyi családoknak, közösségeknek és vállalkozásoknak, idősebb és fiatalabb generációknak, falusi és nagyvárosi lakosoknak kínál személyre
szabott, korszerű és megbízható pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat.
Az egyesüléssel egy versenyképes, az ország legnagyobb fiókhálózatával
rendelkező, univerzális kereskedelmi bank jött létre, ami az ügyfeleknek
számos előnnyel jár: egységesített, versenyképes termékeket vehetnek
igénybe, a közös, modern informatikai rendszer egyszerűsíti és gyorsítja a kiszolgálást, és megnyitja az utat az innovatív digitális fejlesztések,
a korszerű banki megoldások felé.

A takarékok az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet játszottak
a helyi családok, vállalkozások és közösségek életében, híresek voltak
arról, hogy náluk az ügyfél nemcsak egy sorszám, hanem már-már családtag. Ezt a hagyományt viszi tovább a Takarékbank, és ötvözi olyan
új értékekkel, mint a hatékonyság, a kimagasló szakértelem, az innováció és az elhivatottság.
A Takarék Csoport 2018-ban elfogadott ötéves stratégiájának alappillérei
a szervezeti megújulás, a modernizáció és az üzleti modell megújítása, valamint a tradíciók és értékek megtartása, korszerűsítése. A bankcsoport
célja, hogy 2021-ben már fenntartható növekedési pályára álljon, 2023-ra
pedig mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben 10 százalékos piacrészt, valamint 30 milliárd forint körüli adózott eredményt érjen el.
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A z integráció hét éve
A Takarék Csoport 2020-ban az utolsó informatikai átállásokkal befejezte a
szövetkezeti hitelintézeti integráció szervezeti-szerkezeti megújítását. Az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai pénzpiaci átalakítása a 2013-ban meghozott, a szövetkezeti hitelintézetekről szóló törvény alapján gyorsult fel. Az
egymástól eltérő termékekkel és szolgáltatásokkal, saját értékesítési gyakorlat és szabályok mentén, különböző arculattal és informatikai rendszerekkel,
sokszor egymással is versenyezve működő 122 takarékszövetkezet és három
regionális bank 2016 végére 55, majd 2017 végére 15 regionális székhelyű
szövetkezeti hitelintézetben egyesült. Közben 2015-ben a korábbi FHB Csoport is belépett az integrációba, és kereskedelmi bankja 2019-ben a 15 másik hitelintézettel együtt az új Takarékbank Zrt.-ben fuzionált. Az egységes,
országos, univerzális kereskedelmi bank 2020. július 1-je óta egyetlen számlavezető alaprendszert használ, így az ügyfelek az ország bármely Takarékbank-fiókjában teljeskörűen tudják intézni pénzügyeiket.
A hétéves egyesítési folyamat során a cégjogi fúziókat alapvető üzleti-szerkezeti átalakítások kísérték. A korábbi takarékok és a Takarék Kereskedelmi
Bank Zrt. teljes lakossági és vállalati hitel-, betét- és számlaállománya az új

Takarékbankhoz került. A termékkonszolidáció keretében a jogelőd takarékszövetkezetek csaknem 60 évnyi termékfejlesztését, hatvanezer termékét
egységesítette úgy a Takarék Csoport, hogy a hét év alatt a fejlesztések,
egyesülések, jogszabálykövetések miatt termékenként hússzor-ötvenszer
kellett módosítani a termékszabályzaton. Az új Takarékbankba majdnem
hétezer alkalmazottat integráltak fokozatosan, egységesítve a munkaköröket és a szerződéseket, valamint a toborzást és a belső képzéseket.
Igen jelentős konszolidáció ment végbe az üzleti folyamatok és üzletágak, a
vállalatirányítás, a szervezeti struktúra és kultúra, valamint a háttérműveleti
tevékenységek (például operáció, HR, pénzügy) terén.
A takarékok az eltérő méretükből és működési modelljükből fakadóan
különböző értékesítési fókuszokkal dolgoztak a 2010-es évek első felében. Volt, ahol kizárólag betétgyűjtéssel foglalkoztak, máshol már előtérbe került a fedezetes és a fedezetlen hitelezés, míg egyes nagyobb és
értékesítésorientált takarékszövetkezeteknél a kereskedelmi banki paletta szinte minden eleme elérhető volt. Az integrációs folyamat során a
Takarék Csoport egységesítette az értékesítési fókuszt, bevezette a köz-

A TAK ARÉK CSOP ORT E VO LÚCI ÓJA

Együttműködő bankok alapítása,
takarékszövetkezeti formában

1957

MTB

Az MTB megalapítása
• 260 takarékszövetkezet
• Piaci pozíció megerősítése
• Takarékszövetkezetek üzleti tevékenységének
központi banki támogatása (pl. termékfejlesztés)

• Takarékszövetkezetek száma: 122
• Alacsony tőkeellátottság a szektorban
• Alapszolgáltatások érhetők el
• Komplikált szervezeti keretrendszer
• Különböző IT–rendszerek
• Nem standardizált marketing/márkázás

A szövetkezeti hitelintézeti szektor szabályozói
keretrendszerének megváltoztatása:
• Új testület létrehozása (Szövetkezeti
Hitelintézetek Integrációs Szervezete – SZHISZ)
• Új kötelezettségvállalási alapelvek bevezetése
(keresztgarancia)
• Az MTB az integráció központi bankjává vált

2013-ra

2013
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korábbi takarék állományainak migrációját az azonnali fizetési rendszer
zavartalan működtetése mellett kellett végrehajtani, ami rendkívüli kihívást jelentett a Takarékbank, valamint a fúziók informatikai támogatásával és az AFR bevezetésével megbízott Takarékinfo Zrt. számára.
Az üzleti-szervezeti átalakítások komplexitását jelentősen növelték a
szigorodó nemzetközi tőkekövetelmények (Basel IV, CRD5/CRR2), a hazai piaci és szabályozói változások (azonnali fizetési rendszerre való átállás, PSD2, IFRS9, GDPR), valamint az informatikai és digitalizációs
piaci igények erőteljes fokozódása és a koronavírus-járvány következtében fellépő hirtelen, sokkszerű változások.
Bár az átalakítási folyamat rendkívül kemény munkával és költségekkel
járt az elmúlt években, a Takarék Csoport megőrizte piaci pozícióját és
1,1 millió ügyfelét, sőt növelni tudta hitelállományát, felülmúlva saját, neves
nemzetközi tanácsadók közreműködésével kitűzött terveit is.
Az átalakítások során a Takarék Csoport kiemelt figyelmet fordított a
takarékszövetkezeti tradíciók és értékek megőrzésére is. A korábbi takarékszövetkezetek részjegytulajdonosai számára lehetővé tette, hogy
az új Takarékbank közvetlen vagy – a Takarék Egyesült Szövetkezetbe
belépve – közvetett tulajdonosaivá váljanak.

Integráció, egyesülés
Az integrációs
törvényt megelőzően

(Takarékbank elnevezés 2019. áprilisig)

Takarékszövetkezetek

ponti értékesítéstámogatást, az értékesítők oktatását, a próbavásárlói
rendszert, átszervezte az ügynöki rendszert és a biztosításközvetítést.
Egységes prémium és private banking területet alakított ki, önálló
agrár üzletágat hozott létre. Egységesítette a tájékoztató anyagokat,
a telefonos ügyfélszolgálatot, az ATM-ek működtetését, a brandet,
a fiókhálózati arculatot.
A közös informatikai rendszer fokozatos kiépítése során a korábbi kilenc,
teljesen eltérő kapacitású és minőségű számlavezető alaprendszerből
egyet tartott meg a Takarék Csoport, folyamatosan fejlesztve és egy robusztus tranzakciós motorral ellátva alkalmassá tette a hatalmas termékpaletta befogadására és több millió számla kezelésére. Az informatikai
kihívásokat bonyolította, hogy a takarékok nem önállóan csatlakoztak az
országos elszámolási rendszerhez (GIRO), hanem központi bankjukon keresztül, ami különösen az azonnali fizetési rendszer bevezetésekor jelentett igen komplex feladatot. A migrációk során mintegy 3,4 millió gigabyte
adatot kezeltek és költöztettek át a szakemberek. A csaknem ezer szatellitrendszerből végül csupán mintegy százat őriztek meg, a szervertermek számát húszról kettőre csökkentették. A korábbi takarékok által kiépített hat netbankrendszert egyetlen közösbe integrálták. Az utolsó hat

Integrációs törvény

• 2017 végére a takarékszövetkezetek
15 regionális szövetkezeti hitelintézetbe
(szh) tömörültek, mellettük működött
a Takarék Kereskedelmi Bank
és a Takarék Jelzálogbank.
• 2019-ben két fázisban létrejött
az egységes Takarékbank a 15 szh
és a Takarék Kereskedelmi Bank fúziójával,
valamint az MTB-portfólió transzferével

2020. július 1-jétől egységes
IT-rendszerrel működik
a Takarékbank, országszerte
kiszolgálva ügyfeleit

2013–2019

2020

Teljes átjárhatóság
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A TAK ARÉK CSOP ORT
BEMU TATÁ SA

TAK ARÉKBA NK
A Takarék Csoport univerzális kereskedelmi bankja a Takarékbank Zrt.,
amely a szövetkezeti hitelintézetek egyesülésével jött létre két lépésben.
2019. május 1-jén a B3 Takarék Szövetkezet és a Pannon Takarék Bank
Zrt. beolvadt a Mohácsi Takarék Bank Zrt.-be, amely ezzel egyidejűleg
Takarékbank Zrt.-re változtatta a nevét. A bankcsoport központi szervezete
ugyanekkor lakossági és vállalati számlaszerződés-, betét- és hitelállományát átruházta az új Takarékbank Zrt.-re. Ezt követően, 2019. október
31-én a többi 11 takarékszövetkezet és a Takarék Kereskedelmi Bank
Zrt. is egyesült a Takarékbankkal. A fúziókkal a Takarékbank megszünteti az
óriási költségeket okozó átfedéseket, a szervezetek közötti párhuzamosságokat, egységesíti a takarékok eltérő termékpalettáit, a fiókhálózatot, az arculatot, az értékesítési és marketingtevékenységet, a belső szabályozást,
tovább folytatja az informatikai rendszerek konszolidációját.
Az egyesült Takarékbank a közösségek és generációk bankja, tipikus

élethelyzetekre kínál komplex, innovatív megoldásokat családok, fiatalabb és idősebb nemzedékek, városi és vidéki lakosok számára egyaránt. Tovább erősíti pozícióit a kkv-k körében és az agráriumban, emellett nyit a fiatalabb és a városi, fővárosi lakosok, vállalkozók felé is. A
közösségek bankjaként a helyi közösségek és vállalkozások fejlődését,
egymás közti szerveződését, együttműködését, a helyi startupok piacra
lépését segíti elő. Az országban legnagyobb fiókhálózata és a Magyarországon egyedülálló Takarékbuszok üzemeltetése révén továbbra is
biztosítja a kis- és nagy települések, a fővárosi és vidéki lakosok, vállalkozások és intézmények korszerű pénzügyi termékekkel való ellátását,
hozzájárul az esélyegyenlőség megteremtéséhez és a vidék felzárkóztatásához. A Takarékbank 8-9 százalékos piacrésszel rendelkezik mind a
vállalati, mind a lakossági hitel- és betétszegmensekben.

MT B MAGYAR
TAK ARÉK SZÖV E T
KE ZE T I BA NK
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Takarék Csoport üzleti
irányító szervezete. Kontrollt gyakorol, és stratégiát alkot a Takarék Csoport tagjai számára, ezenfelül treasury és befektetési szolgáltatásokat
nyújt, valamint ALM- és likviditási menedzsmentet végez. Az MTB biztosítja a bankcsoport egységes szabályozottságát. Az S&P minősíti (konszolidált Takarék Csoport-adatok alapján), osztályzata BB stabil kilátással. Az integráció üzleti irányítójaként tulajdonosi, szabályozói, jóváhagyói, kontroll-, stratégiai és üzleti menedzsment, befektetési stratégiai
és támogató (például pénzügy, kontrolling, jog, HR, IT) funkciókat lát el.
A TAKARÉK CSOPORT BEMUTATÁSA
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I N TEGR ÁLT H I TEL I N TÉ ZE TEK
KÖZP O N T I SZERV E ZE TE
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013-as törvény hozta
létre a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetét (SZHISZ) független jogi entitásként, a magyarországi szövetkezeti hitelintézeti integrációnak az európai uniós jogszabályok által meghatározott központi
szerveként. Az egységes Takarékbank létrejöttét követően, 2020-ban
életbe lépett törvénymódosítással a neve Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetére változott, feladat- és hatásköreit az integrációban végbemenő jelentős változásokhoz igazították és egyszerűsítették. Jogköre a
prudencális (tőkefelügyeleti, ellenőrzési és felügyelési, valamint az utasí-

TAK ARÉK EGYESÜ LT SZÖV E TKE ZE T
A szövetkezeti értékek és hagyományok megőrzése érdekében jött létre
a Takarék Egyesült Szövetkezet (TESZ), amely a korábbi takarékszövetkezetek azon részjegytulajdonosait tömöríti, akik saját döntésük alapján
nem kívántak az új Takarékbank Zrt. közvetlen tulajdonosaivá válni.
A TESZ a Takarék Csoport egyetlen szövetkezete, részesedéssel bír a
Takarékbankban. A TESZ holdingszövetkezeti formában biztosítja a szövetkezeti együttműködés, a szövetkezeti értékek és tradíciók megőrzését.
A TESZ-hez az egyesült szövetkezeti hitelintézetek valamennyi részjegyese csatlakozhatott, jelenleg több mint ötezer tagot számlál, és nyitva áll a nyilvánosság előtt. Biztosítja a tagjai számára a közösségi tulajdon előnyeit. A TESZ nyereségéből a tagok osztalékot kaphatnak a
részjegyeik után, saját döntésük alapján bizonyos összeget közösségi
célokra fordíthatnak, és egy tagot delegálhatnak az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetébe.
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Leövey Péter
elnök

Králik Katalin
ügyvezető

Tófeji Edina
ügyvezető

tásadási) feladat- és hatáskörben összpontosul az összes szövetkezeti hitelintézet (Takarékbank, Takarék Jelzálogbank és MTB), valamint a Takarék Egyesült Szövetkezet számára. Az integráció számára rendelkezésre
bocsátott tőkével (135 milliárd forint) garantálja a tagok szabályozói tőkével való ellátását, a 2013 óta eltelt időszakban ez a tőke 174 milliárd
forintra nőtt. Emellett valamennyi, korábban a szövetkezeti szektorban
működő intézményvédelmi alap jogutódjaként jár el. Az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szervezet, vezetői testülete öt főből áll.

TAK ARÉK JEL Z ÁLOGBA NK
A Takarék Jelzálogbank Nyrt. (korábbi nevén FHB Jelzálogbank) majdnem 20 éve jelen van a hazai és nemzetközi tőkepiacokon, 2003 óta
jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén. 2017-ben megkezdődött a „tiszta
jelzálogbank” működési modell kialakítása, amelynek során a Takarék
Jelzálogbank átadta korábbi holdingközponti, szolgáltatóközponti és
direkt hitelezési tevékenységét az MTB Magyar Takarékszövetkezeti
Banknak és a Takarékbanknak. A direkt ügyfélhitelezés 2018. áprilisi
leállítása óta a jelzálogbank fő üzleti fókusza a jelzáloghitel-refinanszírozás és ehhez kapcsolódóan a jelzáloglevél-kibocsátás. A bank a magyar refinanszírozási piac egyik legaktívabb szereplője a legtöbb refinanszírozott partnerrel, a jelzáloglevél-piacon pedig nagyjából 20 százalékos piaci részesedéssel a második helyet foglalja el. Mintegy 20 éves
piaci jelenlétének köszönhetően erős tudást és know-how-t halmozott

Tajthy Attila
ügyvezető

Nagy Gyula
vezérigazgató

fel jelzáloglevelek és fedezetlen kötvények kibocsátásban, hitelminősítési folyamatokban és jelzáloghitel-refinanszírozásban. 2019-ben a Takarék Jelzálogbank nyerte el „Az év jelzáloglevél-kibocsátója” díjat a
hazai tőkepiac egyik legkiemelkedőbb eseményén, a BÉT Legek 2019
rendezvényén. A Takarék Jelzálogbank bocsátotta ki 2019-ben a legtöbb jelzáloglevelet, a teljes piaci állományból 37 százalékot. A Takarék
Jelzálogbank 2020 első félévében a koronavírus-járvány és a növekvő
kockázati költségek ellenére is növelni tudta üzleti eredményét. A refinanszírozott hitelállomány az új üzleti modell bevezetése óta minden
évben 20 százalék felett növekszik. A jelzálogbank stratégiai célja a
költséghatékonyság további javítása és a refinanszírozási piac lehető
legnagyobb részének kiszolgálása.

A TAKARÉK CSOPORT BEMUTATÁSA
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TAK ARÉK FAK TORHÁ Z
A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt., a csoport faktorálásra
szakosodott pénzügyi szolgáltatója 2004-ben alakult. A társaság egyéni vállalkozóknak, kkv-knak és nagyvállalatoknak nyújt finanszírozási
szolgáltatásokat. Elsődleges célja, hogy a Takarékbank ügyféleinél felmerülő faktoringigényeket a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgálja. Ügyfelei elsősorban nagykereskedők, szolgáltatók, élelmiszeripari és egyéb ipari gyártó, beszállító cégek, de az agrárium szereplői is

TAK ARÉK L ÍZI NG
A Takarék Lízing Zrt. (korábbi nevén Central European Credit Zrt., FHB
Ingatlanlízing Zrt., majd FHB Lízing Zrt.) 2005-ben alakult. Klasszikus
termelőeszköz-finanszírozó cég, hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi
vállalkozás, amely az eszközfedezetet biztosítani képes eszközcsoportok
piacán, a vállalati szegmensben aktív. A lakossági személyautó-finanszírozás kivételével valamennyi finanszírozási termékszegmensben jelen
van, többek között mezőgazdasági gép, nagy haszongépjármű, busz,
anyagmozgató és logisztikai kiszolgáló eszköz, építő- és földmunkagép;
egyéb gép, berendezések területén, különös tekintettel a fémmegmunkáló forgácsoló gépekre és lemezipari berendezésekre, kisebb mértékben
a műanyag-feldolgozó eszközökre; valamint a flottarefinanszírozásban
(személyautó-, teherautó-, buszflotta) és a vasút területén.
A Takarék Lízing Zrt. 2019-ben az új volumenkihelyezések tekintetében
16
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Markos Tibor
vezérigazgató
61 százalékkal növelte teljesítményét 2018-hoz képest, mindezt a magyarországi teljes lízingpiac körülbelül 10 százalékos növekedése mellett. Kihelyezéseinek 45 százalékát a mezőgazdasági gépek finanszírozása tette ki, ahol 8-9 százalékos piaci részesedésével a társaság a lízingcégek rangsorában a hatodik helyet foglalja el. A Takarék Lízing
2020-ra is ambiciózus terveket fogalmazott meg: az erős agrárfinanszírozási jelenlét megőrzése mellett a top 5-be kíván betörni a nagy haszongépjármű finanszírozási szegmensében, valamint fokozatos térfoglalásra készül a fémmegmunkáló eszközök finanszírozásának területén.
A vállalati ingatlanlízing piacán piacvezető pozícióit 2020-ban tovább
erősítheti az ipari és kereskedelmi ingatlanok hosszú futamidejű finanszírozásával. A Takarék Lízing Zrt. 2023-ra a magyarországi lízingpiac
megkerülhetetlen szeplőjévé kíván válni.

TAK ARÉK I N FO
Eredetileg a Takarék Csoport informatikai kiszolgálására jött létre a
szektor korábbi elődszervezeteinek egyesítésével. Mára a bankpiac meghatározó IT-rendszerintegrátor szolgáltató cége, vezető Mergers and
Acquisitions specialistája lett, amely a Takarékbanknak és más pénzintézeteknek (Budapest Bank, Gránit Bank, MagNet Bank, MKB Bank,
Polgári Bank) nyújt széleskörű informatikai szolgáltatásokat. A hazai
piacon példa nélküli pénzintézeti migrációs tapasztalatokkal rendelkezik és képes egyszerre több pénzintézet informatikai átállását, teljes
körű IT-kiszolgálását ellátni.
A Takarékinfo végezte az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai bankpiaci
átalakulásának, a takarék szektor egyesülésének, azaz összesen 126
hitelintézeti fúzió és az új Takarékbank létrehozásának teljes körű informatikai támogatását. Emellett – a hazai piacon egyedüliként – a Ta-

Garamszegi Tamás
vezérigazgató

igénybe veszik szolgáltatásait, amelyeket a Takarékbank vállalati és
agrár üzletágával együttműködve nyújtanak.
A Takarék Faktorház 2017 végén kitűzött középtávú célja, hogy a hazai üzleti faktoring piac meghatározó, 8 százalékos piaci részesedéssel rendelkező piaci szereplőjévé váljon, teljes körű faktoring- és kreditmenedzsment-szolgáltatást nyújtva elsősorban a Takarékbank ügyfélkörének. A Takarék Faktorház faktoring kompetenciaközpontként működik a bankcsoporton belül.

Kozma Zoltán
vezérigazgató
karékinfo építette ki, működteti és fejleszti egyszerre négy nagy pénzintézet, a Takarékbank, a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék
Jelzálogbank azonnali fizetési rendszerét. Az AFR országos bevezetését
követő négy hónapban több mint 14 millió azonnali átutalást kezeltek
sikeresen a Takarékinfo által kiépített rendszerek, ami az összes hazai
AFR-tranzakció csaknem 40 százalékát tette ki.
A Takarékinfo komplex üzleti/IT megoldásokat nyújt ügyfeleinek. A
banki IT terén szerzett jelentős piaci know-how segítségével az évek
során olyan saját, egyedi informatikai platformot és termékpalettát
fejlesztett ki, amellyel az ügyfelek rugalmasan alakíthatják a saját képükre banki informatikai rendszerüket, csökkenthetik függőségüket,
kitettségüket a nagy nemzetközi piaci beszállítókkal szemben, és jelentős költséget takaríthatnak meg.
A TAKARÉK CSOPORT BEMUTATÁSA
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TAK ARÉK KÖZP O N T I
KÖV E TELÉSKE ZELŐ
A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-t (TKK) 1993-ban alapították
elsősorban a takarékszövetkezetektől vásárolt követelések érvényesítésének érdekében. 2019 áprilisától az MTB teljeskörű tulajdonába került.
A Takarék Követeléskezelő a stabil üzleti háttérrel rendelkező Takarék
Csoporton belül a kihívásokra agilisan reagáló szakértő csapatával, folyamatvezérelt know-how alkalmazásával biztosítja a problémás kintlévőségek hatékony megoldását, ezzel jelentősen növelve a tulajdono-

DBH I N V ESTMEN T
A Takarék Kockázati Tőkealapok küldetése, hogy segítsék a jelen és a
jövő innovatív elképzeléseit, és ezzel hozzájáruljanak egy fenntartható
és értékteremtő startup ökoszisztéma kialakulásához Magyarországon.
A DBH Investment Zrt. (99,5 százalékban a Takarékbank tulajdona) mint
alapkezelő két alapot kezel, a Takarék Kockázati Tőkelap I.-et és a Takarék Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealapot.
A Takarék Kockázati Tőkealap I. 12,15 milliárd forint saját tőkéjű alap,
futamideje 12 év, a befektetések időtartama átlagosan 5-7 év. A befektetések mérete induló, kezdeti fázisban lévő vállalkozásoknál 250 millió
forint, működő társaságoknál legfeljebb 1,5 milliárd forint. Az alap
eddig hét társaságban szerzett részesedést. A befektetések összege
18
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Görög Tibor
vezérigazgató

si értékteremtést. A társaság fő tevékenysége jelenleg elsősorban a
takarékszövetkezeti integráció tagjaitól és más pénzügyi intézményektől megvásárolt – illetve megbízás keretében – lakossági, vállalati és
ezen belül is fedezett, ill. fedezetlen követelések elkülönült és jövedelmező érvényesítése. A TKK 2019-ben vásárolta meg a TKK KB-t, a két
szereplő 2019 év végén szervezeti felépítésében integrálódott, működésüket 2020-ban konszolidálják a hatékonyságjavítás érdekében.

Horváth Marcell
operatív vezető
3,8 milliárd forint. A befektetéseken keresztül megszerzett teljes vagyoni érték 16,37 milliárd forint.
A Takarék Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap 5
milliárd forintos saját tőkéjű, 10 éves futamidejű alap. Az alap tőkéjét
a Takarékbank biztosítja. A tőkealap célja a magyar mezőgazdasági és
élelmiszeriparban működő cégek számára alternatív finanszírozási forrás biztosítása. A tőkealap befektetési politikájának megfelelően magyarországi, illetve régiós befektetéseket tervez megvalósítani. A befektetések tervezett mérete 100–500 millió forint. A fókuszban lévő
területek közé tartozik az élelmiszer-feldolgozás is.

A TAK ARÉK CSOP ORT
MEN EDZ SMEN TJE

V I DA JÓZ SEF

elnök-vezérigazgató

Nevéhez kapcsolódik a takarékszövetkezeti szektor történetének
legjelentősebb átalakítása, az új, közös stratégia kialakítása és
levezénylése, a takarékszövetkezetek egységének megszilárdítása. Az új, közös stratégia egyik fő célkitűzése, a Takarék Csoport szervezeti-szerkezeti megújulása, a takarékok fúziója és az
új, országos lefedettségű, univerzális Takarékbank létrehozása
2019 végére megvalósult. A 2023-ig szóló stratégia másik fő
célkitűzésének megvalósítása, a Takarék Csoport üzleti megújulása és korszerűsítése, verseny- és eredménytermelő képességének, működési hatékonyságának jelentős növelése is elindult.
Ebben a folyamatban az elnök-vezérigazgató irányítja a stratégiai célok elérését, a bankcsoport menedzsmentjének hatékony,
eredményes, összehangolt munkáját. Felügyeli a Törzskart, ahova a társaságirányítás, a szabályozás és a marketing tartozik.
22

A TAKARÉK CSOPORT MENEDZSMENTJE

„Az elmúlt évtizedek legjelentősebb pénzpiaci megújulását hajtottuk
végre hét év alatt. A korábbi több mint száz kis takarékból egyetlen,
korszerű univerzális kereskedelmi bankot hoztunk létre. Mérlegfőösszegünk alapján mi lettünk Magyarország egyik legnagyobb
pénzintézete, mi működtetjük az ország legnagyobb fiókhálózatát,
1,1 millió ügyfelet szolgálunk ki. De a szervezeti átalakuláson túl üzletileg is megújulunk: újratervezzük bankcsoportunkat, nyereségessé tesszük működésünket, egységes kiszolgálást hozunk létre.
2021-ben már fenntartható növekedési pályára áll a csoport, korszerű, személyre szabott termékeinkkel, hagyományos és digitális
szolgáltatásainkkal vidéken és a nagyvárosokban is könnyen elérhetők leszünk, fiatalabb és idősebb generációkat, családokat és
helyi közösségeket szolgálunk ki. Célunk, hogy növeljük versenyképességünket, és magas, fenntartható profitabilitást érjünk el.”

EGER SZEGI
Á DÁM

alelnök, ált alános
vezérigazgató - helyet tes

Feladata a Takarék Csoport operatív irányítása, a banki stratégiában meghatározott célok elérésének biztosítása. Közvetlen
irányítása alá tartozik a bank marketingtevékenysége, humánpolitikája, a compliance és a bankbiztonság ellátása, a jogi ügyek
kezelése, elemzési központjának működtetése, valamint a szervezeti átalakulás lebonyolítása, a szervezeti változások hatékony
menedzselése. Felelős a bankcsoport digitális átalakulásáért,
fejlesztéséért, ami kitüntetett szereppel bír, ugyanis ennek révén jelentősen javítható a működési hatékonyság, az ügyfélszerzési, -aktivizálási, -kiszolgálási és -megtartási képesség.

„Hatalmas munkát végeztünk az elmúlt években, amibe korábban senki sem mert belekezdeni. Bátornak kellett lennünk, néha
vakmerőnek, hiszen évtizedes lemaradásból jutottunk el a jelenbe
néhány év alatt. De hiába végeztünk el számtalan feladatot, sok
tennivaló vár még ránk. Jelentős fejlesztésekre, digitalizációra,
versenyképes működésre van szükségünk ahhoz, hogy modern,
innovatív bankcsoportként hosszú távon is korszerű termékekkel
és megoldásokkal szolgálhassuk ki ügyfeleinket, és megálljuk a
helyünket a piaci versenyben.”

A TAKARÉK CSOPORT MENEDZSMENTJE
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SZ A BÓ LE V EN T E

MART Z Y A N TA L

üzleti vezérigazgató helyet tes

Feladata az üzleti stratégiával összhangban a retail, a vállalati,
az agrár, valamint a pénz- és tőkepiaci üzletágak irányítása. Vezetésével működik hazánk messze legkiterjedtebb fiókhálózata,
az önálló agrár üzletág pedig a piacon egyedülálló módon biztosítja az ágazat specifikus, dedikált kiszolgálását. Felelős ezenfelül az ügyféligényeket maximálisan kiszolgáló, széles körű és
jövedelmező termékkínálat biztosításáért. A bank befektetési
stratégiájának kialakítása, valamint a leányvállalatok tulajdonosi irányításának és vagyonkezelési feladatainak ellátása szintén a felelősségi körébe tartozik.
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s tratégiai és pénzügyi
vezérigazgató - helyet tes

„A világ rohamtempóban változik körülöttünk, nekünk is változnunk kell. Nyitnunk kell a fiatalabb nemzedékek, a városi lakosok
felé is, korszerű termékekkel, digitális megoldásokkal kell felelnünk a gyorsan fejlődő piaci igényekre. De közben nem feledkezünk meg azokról sem, akik változatlanul a hagyományos fióki
ügyintézéshez ragaszkodnak. Ami jó volt, megőrizzük, ami nem,
azt megújítjuk, hagyományos értékeinket továbbfejlesztjük.”

A csoportszintű üzleti stratégia és pénzügyi terv összeállításának felelőse. Biztosítja az IFRS-alapú pénzügyi és számviteli nyilvántartások összeállítását, az ezeken alapuló gazdasági
és pénzügyi döntések előkészítését és a kontrolling funkció
ellátását, valamint a jogszabályi megfelelés biztosításához
szükséges felügyeleti jelentésszolgálati és pénzügyi beszámolók elkészítését. Menedzseli a bankcsoport eszköz/forrásmenedzsment (ALM-), likviditásmenedzsment és forrásbevonási
tevékenységét. A feladatai közé tartozik még az üzleti és funkcionális területek által megadott információigények adattárházból történő kiszolgálása.

„A következő időszak egyik kiemelt feladata a működési hatékonyság növelése és a kontroll fejlesztése, erősítése. Az egyesülés
következtében számos tevékenység (például számvitel, kontrolling,
beszerzés) egyszerűbbé vált azáltal, hogy a csoport entitásainak
száma és komplexitása számottevően csökkent, folyamatainkat
ezt kihasználva kell átalakítanunk, optimalizálnunk. Fontos feladat
az egybeolvadt IT-rendszerek adattisztításának elvégzése és az
önkiszolgáló üzleti intelligencia (BI-) felületek számának növelése.”

A TAKARÉK CSOPORT MENEDZSMENTJE

25

MAGAPATO N A
PÉ T ER

operációs
vezérigazgató - helyet tes

Fő felelőssége a bank gördülékeny és hatékony belső működésének, a szervezeti egységek közötti együttműködés zavartalanságának biztosítása, a szervezeten belüli munkafolyamatok
optimalizálása és fejlesztése. Célja, hogy az ügyintézés során a
banki ügyfelek kimagasló minőséget, gyorsaságot és egyszerűséget tapasztaljanak. Átfogó felelősséggel bír a teljes banki folyamatfejlesztésért, erre vonatkozóan keretrendszert határoz
meg és bevonja az egyéb szakterületeket. Felelős az IT irányításáért, az IT-funkciókat (infrastruktúra, applikáció és helpdesk)
ellenőrző/irányító központként működteti. Feladatai közé tartozik
többek között az IT-architektúra kialakítása, az IT-folyamatmenedzsment, az egyes rendszerek közötti megfelelő kommunikáció és adategyezőség biztosítása.
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„Az operáció, IT és a folyamatmenedzsment kulcsfontosságú
terület, ahol hatalmas és komplex a változás a bankcsoportban.
A 2019-ben egyesült takarékok különböző folyamatait, IT-rendszereit és működési helyszíneit kell egységbe kovácsolni, hogy
kialakuljon egy optimális nagybanki működés. A Takarékbank
előnyének tartom, hogy az itt dolgozók megtanultak önállóan,
helyben megoldani bizonyos problémákat, és sokkal jobban ismerik az ügyfeleket.”

M ÉSZ ÁROS
AT T I L A

kockázatkezelési
vezérigazgató - helyet tes

Egyik fő feladata a piaci, a likviditási, a partner-, a hitel-, a
működési és a fedezetekkel összefüggő kockázatok kontrollja, módszertanok, eljárások, folyamatok, limitrendszer kialakítása, a kontroll gyakorlati megvalósítása, valamint a banki
portfólióminősítés és értékvesztésképzés elvégzése. Közreműködik a tőkekövetelmény összeállításában és a tőketervezésben. Felelős a hitelkockázat-menedzsment ellátásáért (a
hitelezési folyamat szabályozása és folyamatos fejlesztése,
hiteltranzakciók jóváhagyása, egyedi hitelmonitoring), valamint a problémás követelések kezeléséért.

„Nagybanki követelmény, hogy az adattisztaság kiemelt minőségű
legyen, illetve a menedzsment döntéseihez szükséges döntéselőkészítő anyagok és jelentések megfelelő minőségben és határidőre elkészüljenek. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük kockázatkezelési riportjainkat és rendszereinket. Szintén fontos célunk
a folyamataink standardizálása és a hálózati kontroll erősítése.”

A TAKARÉK CSOPORT MENEDZSMENTJE
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ÜZLE TÁGAK

Kor szer ű termékek minden generációnak
A Takarékbank korszerű termékeket nyújt a családoknak és valamennyi generációnak. Támogatja a helyi fejlesztéseket, elősegíti a helyi közösségek, ökoszisztémák, értékláncok szerveződését és működését. Az ügyfelek valós igényeire, élethelyzeteire szabott, versenyképes termékeket
kínál az ország bármely részén. A fióki értékesítést külső szerződött
értékesítési partnerekkel és mobilbankári hálózattal is erősíti, így ügy-

felei nemcsak a fiókokban, hanem otthonukban is igénybe vehetik szolgáltatásait. A MasterCard bankkártyák mellett a Visa kártyák is megjelennek a termékpalettán.
A lakossági ügyfélszegmenseket az ügyfelek életkora és tranzakciós
szokásai alapján alakították ki. Ezek alapján minden ügyfél megtalálja
az igényeinek leginkább megfelelő terméket.

Mikrovállalati szegmens
A maximum 250 millió forint árbevételű mikrovállalati ügyfelek egyszerű, átlátható szerkezetű, sztenderdizált termékeket vehetnek igénybe
mind a fizetési számlakör, mind a hiteltermékek tekintetében. Mivel a
kisvállalkozó ügyfeleknek is egyre fontosabb a gyors és korszerű kiszolgálás, pénzügyeiket digitális csatornán is intézhetik. A ki- és befizetésre alkalmas ATM-készülékeken keresztül napi pénzforgalmukat kényelmesen intézhetik. A Takarékbank korszerű, a vállalkozás igényeihez
igazodó számlatermékei közül választhatnak az ügyfelek, míg a hitelezés gerincét a Széchenyi Kártya Program termékei alkotják. A Takarék-

RE TA I L ÜZLE TÁG
A retail üzletág az ország legnagyobb fiókhálózatával, 750 fiókkal, továbbá 15
egységből álló Takarék Mobil Bankfiók flottájával szolgálja ki ügyfeleit – kisbuszai járják az országot, és olyan kistelepülésekre is eljutnak, ahol soha nem működött bankfiók. Mintegy egymillió lakossági és majdnem 143 ezer mikrovállalkozói számlával, 800 milliárd forint lakossági betéttel rendelkezik. Lakossági hitelállománya közel 600 milliárd forint, amelyből a jelzáloghitel-állomány csaknem
410 milliárd forintot tesz ki.

bank 419 MFB Pontján jellemzően a mikrovállalati ügyfelek veszik igénybe a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. uniós forrású termékeit. A Takarékbank 2019-ben 42,4 milliárd forint új hitel folyósításában működött
közre, a program indulása óta piacvezető a hitelállomány folyósításában. Az MFB Pont program sikeres eleme a lakossági energiahatékonyság javítását célzó hitel. Ezt jól szemlélteti, hogy a Közép-magyarországi régió számára rendelkezésre álló forrás 2019-ben el is fogyott, a
konvergenciarégiókban pedig az igénylések beadását esetenként a kivitelezői kapacitás hiánya lassítja.

Call Center
A Takarékbank ügyfelei számára a Call Center kényelmes és gyors
telefonos ügyintézést biztosít a nap 24 órájában.
• A TeleBank-szerződéssel rendelkező ügyfeleink akár teljes körű
kiszolgálást érhetnek el.
• A TeleBank-szerződéssel még nem rendelkező ügyfelek számára
a Call Center egyéb, az elektronikus beazonosításhoz nem kötött
szolgáltatásokat biztosít.
ÜZLETÁGAK BEMUTATÁSA | RETAIL
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RETAIL ÜZLETÁG RÉGIÓK
A 12 retail-régióközpont megyeszékhelyeken található.

Prémium Banking

4
5

1

7

12
8

6

11

3
9
7 Nyugat-Pest megye
8 Komárom-Esztergom és Fejér

A régió neve:
1 Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Hajdú-Bihar
2 Békés
és Jász-Nagykun-Szolnok
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3 Bács-Kiskun
és Csongrád-Csanád
4 Borsod-Abaúj-Zemplén
5 Heves és Nógrád
6 Budapest és Kelet-Pest megye

megtakarításaik elhelyezéséről, befektetési portfólió összeállításáról.
A prémium tanácsadók elkötelezettek, ügyfélközpontúak, magasan
képzettek és jelentős bankszakmai tapasztalattal rendelkeznek. A kiemelt szolgáltatás a Takarékbank nagyobb fiókjaiban érhető el, a hálózat folyamatosan bővül. Az elsőbbségi személyes ügyintézésen túl
lehetőség van telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli bankolásra, dedikált prémium vonalon keresztül.
A Prémium Banking célkitűzése, hogy szolgáltatásai országosan ismertté
és elérhetővé váljanak, folyamatosan bővülő termékpalettát és szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleiknek, és számuk haladja meg a több ezret.

Külső ér tékesítés, mobilbankári há l óz at ,
ü g y n ö k i e g y ü t t m ű kö d é s

2
10

A prémium ügyfelek a legmagasabb szintű kiszolgálást kapják, személyre
szabott megoldásokat igényelhetnek a legtapasztaltabb, dedikált prémium ügyintézőktől a prémium szolgáltatást nyújtó bankfiókokban. A prémium szegmensbe azon ügyfelek tartoznak, akik rendelkeznek havi legalább 400 ezer forint rendszeres, egyösszegű jóváírással (jövedelemmel)
vagy 5 millió forint megtakarítással, és számlavezető bankjuk a Takarékbank. Bővített, egyedi elemeket tartalmazó termékskálából választhatnak,
kedvezményes banki és befektetési szolgáltatási tranzakciókat vehetnek
igénybe a pénzügyi szolgáltatások teljes területén, legyen szó akár a számlavezetésről, a napi banki tranzakciókról vagy rövid, közép- és hosszú távú

9 Tolna és Baranya
10 Zala és Somogy
11 Vas és Veszprém
12 Győr-Moson-Sopron

A Takarékbank a jogelőd szövetkezeti hitelintézetek által jelentős közvetítői/partneri hálózattal rendelkezik, így a bank jelzáloghitelei, személyi
kölcsönei és a Babaváró hiteltermék még szélesebb körben elérhető az
ügyfelek számára. A bank jelenleg több mint 40 közvetítő partnercéggel áll szerződésben, köztük az ország legnagyobb ingatlan- és hitelközvetítői hálózataival.
A partneri értékesítés mellett 2019-ben új, alternatív kiszolgálási csatornaként elindult a mobilbankári értékesítési hálózat, amelyben retail
régiónként egy mobilbankár áll a már meglévő és leendő ügyfelek ren-

delkezésére, aktívan támogatva ezzel a fiókhálózat munkáját.
A mobilbankár elsősorban a fiókhálózaton kívüli lakossági ügyféligények kiszolgálását biztosítja, ugyanakkor cél, hogy a szolgáltatás
a teljes termékpalettára bővüljön.
A rendelkezésre álló alternatív értékesítési csatornák mellett az ügyfelek igényeit szem előtt tartva egyéb pénzügyi szolgáltatást nyújtó partnerekkel is szerződéses kapcsolatban áll a bank, például zálogházakkal,
valutaváltókkal. Ezeken felül a partnerek befektetési alapok, biztosítások, lakástakarék-termékek értékesítésében is segítenek.

Célok 2020 - ra
A retail üzletág idei célja, hogy növelje részesedését a jelzáloghitel- és
személyikölcsön-piacokon, a lakossági betétállományoknál, valamint a
mikrovállalati ügyfélkör finanszírozásában, kedvezményes hitel és támogatási források kihelyezésével. A digitális csatornák fejlesztésével

még kényelmesebbé kívánják tenni a bankolást, valamint erősíteni tanácsadói szerepüket, miközben a rutin tranzakciókat a fiókok önkiszolgáló területére terelik át.

ÜZLETÁGAK BEMUTATÁSA | RETAIL

33

Bank fiókok bemutatás a

PI ACRÉSZEK

A Takarékbank az ország messze legnagyobb hálózatát tartja fenn.
750 fiókot üzemeltet, az igények alapján többféle típust.

LAKOSSÁGI HITEL
PIACI RÉSZESEDÉS

ZÁSZLÓSHAJÓ FIÓK: nagyobb városokban központi és könnyen megközelíthető helyen találhatók, teljes körű szolgáltatást nyújtanak.
Tágasak, így párhuzamosan és gyorsan lehet kiszolgálni lakossági,
agrár- és vállalati ügyfeleket.

8,2%

BABAVÁRÓ HITEL
PIACI RÉSZESEDÉS

CSOK
PIACI RÉSZESEDÉS

UNIVERZÁLIS FIÓK: szintén központi elhelyezkedésűek. Lakossági, agrár- és
vállalati ügyfelek szinte minden szolgáltatást igénybe tudnak venni.

9,4%

20%

JELZÁLOGHITEL
PIACI RÉSZESEDÉS

MINI FIÓK: könnyen megközelíthetők, minden alapvető és fontos szolgáltatást el lehet érni bennük. Az ügyintézők mellett digitális eszközök
is segítik az ügyfeleket. A kis fiókok szoros kapcsolatban működnek
egy közeli zászlóshajó vagy univerzális fiókkal.

8,75%

FALUSI CSOK
PIACI RÉSZESEDÉS

12%

SZÉCHENYI KÁRTYA
PIACI RÉSZESEDÉS

TAKARÉK
CSOPORT

ÜGYFÉLÉRTÉKPAPÍROK
PIACI RÉSZESEDÉS

37%

AGRÁR
SZÉCHENYI KÁRTYA
PIACI RÉSZESEDÉS

6,3%

67%

SZÉCHENYI
BERUHÁZÁS
PIACI RÉSZESEDÉS

45%

MFB PONT
PIACI RÉSZESEDÉS

51,6%

LAKOSSÁGI BETÉTEK
PIACI RÉSZESEDÉS

9%
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DIGITÁLIS FIÓK: A tanácsadás és a kiszolgálás teljesen digitális. Nagyvállalatok és egyetemek közelében épül ki a smart point hálózat.
MOBIL FIÓK: Teljes kisfióki technikával és ATM-mel felszerelt kisbusz,
amelyben ügyintézők dolgoznak. Teljes értékű fiókként működik, minden fontos szolgáltatás elérhető benne. Az országot 15 Takarékbusz
járja, hogy a lehető legtöbb településre elvigye a banki szolgáltatásokat, előre meghatározott, állandó menetrend szerint. A buszok emellett
nagy rendezvényeken is segítik a bankolást.

2019-ben a vállalati üzletág 10 százalékos bővüléssel megőrizte 9,25
százalékos hitelpiaci részesedését, és 6,4 százalékos részesedést ért
el a vállalati betétek piacán. Meghatározó a szerepe a nagyvállalati
– ezen belül kiemelten a projektfinanszírozási – területen. Lakóingatlanfejlesztési projektekben a Takarékbank piacvezető szerepet tölt be.
A koncentrált vállalati piaci jelenlétre tekintettel Budapesten és Pest

megyében három önálló régióban áll a kis- és középvállalati ügyfelek
rendelkezésére. A jogelőd takarékszövetkezetek révén erős a pozíciója
a kis- és középvállalati szegmensben. A népszerű KAVOSZ-hitelprogramok esetében a 2019-es új hitelkihelyezéseknél 51,5 százalékos piaci
részesedéssel piacvezető a fejlesztési és működési finanszírozások terén.

PI ACRÉSZEK
9%
NHP-PIACRÉSZ

9,25%

4000

VÁLLALATI HITELEK
PIACI RÉSZESEDÉS

6,4%

VÁLL AL AT I
ÜZLE TÁG
A Takarékbank vállalati üzletága teljes országos lefedettséggel,
budapesti nagyvállalati központtal, a kis- és középvállalati (kkv-)
ügyfeleknek pedig regionális szervezettel áll rendelkezésére.

37,3%

ÖNKORMÁNYZATI
INTÉZMÉNYI
ÜGYFÉL

VÁLLALATI BETÉTEK
PIACI RÉSZESEDÉS

KAVOSZHITELPROGRAMOK
PIACI RÉSZESEDÉS
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VÁL L AL ATI K I SÉS K ÖZÉPVÁL L AL ATI
R ÉGI ÓK
Északkelet-Magyarország

Nagy vállalat és kk v
A vállalati üzletág dedikált vállalati referenseken keresztül tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, akik a számlavezetési és hiteltermékek mellett igénybe
vehetik a treasury és a retail üzletág, valamint a Takarék Lízing, a Takarék
Faktorház, a DBH Investment Kockázati Tőkealap Kezelő szolgáltatásait is.
Az üzletág kiemelt kapcsolatot tart fent refinanszírozási partnereivel –
az MNB-vel, az MFB-vel és az Eximbankkal –, rajtuk keresztül a Takarékbank közreműködésével az ügyfelek kedvező kondíciók mellett juthatnak finanszírozáshoz. A kkv-hitelek kockázatainak csökkentésében
jelentős szerepet játszik a Garantiqa Zrt., amellyel az üzletág az együttműködés további erősítését, portfóliógarancia bevezetését tervezi.
Az üzletág célja, hogy a kkv-ügyfélkörben növelje piaci részesedését az
ügyfélkapcsolatok további erősítésével, a termékpaletta bővítésével és
a folyamatok fejlesztésével, valamint a Takarék Csoport szolgáltatásainak teljes körű ajánlásával. Fenntartja a Széchenyi Program termékeinek értékesítésében elért kiemelkedő teljesítményt is.

A kkv-ügyfelek versenyképességének megőrzése érdekében a Takarékbank kiemelt hangsúlyt fektet az MNB által meghirdetett Növekedési
Hitelprogram Fix és Hajrá!, valamint a KAVOSZ termékkörébe tartozó
Széchenyi Hitelprogram nyújtotta lehetőségek széles körű közvetítésére.
A nagyvállalati és a projektfinanszírozási területen az üzletág a vállalatok igényeihez igazodó, rugalmas, egyedi konstrukciókkal, szindikált és
strukturált finanszírozással tartja fenn erős piaci jelenlétét. Aktív résztvevője volt és marad a Magyar Nemzeti Bank által elindított Növekedési Kötvényprogramnak.
A nagyvállalati üzletág kiemelt célja a pénzügyi tanácsadói szerepvállalás erősítése, a cégek cashflow-jára épülő finanszírozási megoldásokat
kínálva. A felmerülő pénzügyi kockázatok mérséklésére, kiküszöbölésére egyedi treasury instrumentumok alkalmazását ajánlja.
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Miskolc
Salgótarján

Nyíregyháza
Eger

Győr

Tatabánya

Debrecen
Budapest

Szombathely
Veszprém

Szolnok

Székesfehérvár
Kecskemét

Zalaegerszeg
Békéscsaba

Kaposvár

Önkormány zat
A vállalati üzletágon belül az önkormányzati terület több mint 4000
önkormányzatnak és tagintézményének a (például alapfokú oktatási
intézmény, óvoda, bölcsőde) számlavezetését végzi, ebből több mint
1200 a helyi önkormányzat, ami 37 százalékos piaci részt jelent országos szinten. A Takarékbank a második legnagyobb banki szereplő az
önkormányzati szegmensben. Az önkormányzati kapcsolatok révén jelentős szerepet vállal a térségi fejlesztésekben is, jelentősen hozzájá-

Budapest és Pest megye

Északnyugat-Magyarország

rulva vidék fejlődéséhez. A portfólió aktív és passzív oldalon is egyaránt
fokozatosan bővül. Amellett, hogy nő a települések forrásigénye, komoly tere van az önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozásokkal és
intézményekkel történő együttműködésnek is. A hagyományos kistelepülési ügyfélkör megbecsülése és gazdálkodásuk segítése mellett a Takarékbank erőteljesen nyitni kíván a nagyobb járásokkal, városokkal és
nonprofit szervezetekkel történő együttműködés irányába.

Szekszárd

Tiszántúl

Szeged

Pécs

Délnyugat-Magyarország

Közép- és Dél-Magyarország
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Agrárpiaci részesedés

22%

Hitelezett ügyfél

11 000 fő
Agrár Széchenyi Kártyarészesedés

67%
Agrárrégió

7
Dedikált
agrárügyintéző

AGR ÁR ÜZLE TÁG
A takarékszektor több mint ötven éve az agrárium meghatározó finanszírozója, ezer szállal kötődik a vidékhez. A mezőgazdasági finanszírozás
piacán a három legjelentősebb szereplő egyike az ügyfélszám és a hitelállomány alapján is, 22 százalékos a piacrésze a teljes agrárpiaci hitelállományon belül, és a további növekedés a célja. Jelenleg csaknem
200 milliárd forint agrárhitel-állománnyal rendelkezik az üzletág, 28
ezer agrárügyfélnek kezeli a számláját, több mint 10 ezer gazdának
nyújt finanszírozást, évente mintegy 18 ezer hitelszerződést köt, továbbá 67 százalékos a részesedése az Agrár Széchenyi Kártya piacán.
A Takarékbank a mezőgazdaságot továbbra is kiemelt stratégiai fókuszként kezeli, mivel Magyarország adottságai kedvezőek, az ágazati

több mint
200

Agrárcentrum

csődráta alacsony, folyamatosan elérhetők kedvező állami finanszírozási
programok, illetve az uniós támogatások is stabilitást adnak az ágazati jövedelmezőségnek. Az agráriumnak nagy jövője van, hosszú távon
is folyamatosan növekvő piac. Világszerte megfigyelhető tendencia a
népesség növekedése és a mélyszegénység visszaszorulása, ami a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek keresletét is stabilan növeli.
Ennek a lehetőségnek az optimális kihasználása csak a hatékonyság és
a versenyképesség javítása révén lehetséges, ezért is fontos célja a Takarékbanknak, hogy részt vegyen a termelési színvonalat korszerűsítő
beruházások finanszírozásában.

közel
50

Ügyféllátogatás
évente
Hitelállomány

közel
200 milliárd Ft

1,5 millió
km
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Termékkör
Az agrár üzletág teljes körű finanszírozási megoldással áll a mezőgazdaság és az élelmiszeripar rendelkezésére. A termékpalettán megtalálható a termőföldvásárláshoz, beruházásokhoz, forgóeszköz-finanszírozáshoz, pályázatokhoz és átmeneti forrásigényekhez, gépvásárlásokhoz
szükséges banki szolgáltatások széles köre. A támogatott hitelkonstrukciók közt van az Agrár Széchenyi Kártya, az NHP-finanszírozások és
egyéb kamattámogatott agrártermékek. A piaci forrású megoldások
közé tartozik a géphitel, a géplízing, normatív támogatások teljes körű
és gyors előfinanszírozása, a Barázda termőföldvásárlási hitelprogram,
valamint egyedi beruházási hitelek.
Kifejezetten a vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó termék is megtalálható a termékpalettán (VP Komplex), amely négy pilléren nyugszik:
beruházási hitelt, támogatás-előfinanszírozást, előleglehívási garanciát
és a megvalósult beruházáshoz forgóeszközhitelt vehetnek igénybe az
ügyfelek. Mindezek mellett közraktári hitellel, egyedi igények megvalósításával is szolgál az üzletág, akár cégvásárlási, generációváltási célra is. A lehető legtöbb hitelkonstrukciónál elérhetők az MNB NHP Hajrá! források a feltételek teljesítése esetén, és intézményi garancia is
bevonható a kockázatok csökkentésére, a biztosítékok kiegészítésére.
Az agrár üzletág 2020-ban létrehozta a Takarék agrártámogatások előfinanszírozási gyorskölcsönt 40 millió forint hitelösszegig. További lépésként egy online támogatás-előfinanszírozási kalkulátor bevezetésével az
érdeklődő ügyfelek látni fogják a gyorskölcsönben várhatóan elérhető
hitelösszeget és a futamidő alatt várható teljes finanszírozási költséget
is, és azonnal, elektronikus úton is elérik a Takarékbank Agrárcentrumokat, azok pedig két munkanapon belül felveszik velük a kapcsolatot. Az
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üzletág célja, hogy a termékpalettáját további sztenderd és ezáltal gyors,
kevesebb adminisztrációs igényű termékekkel bővítse (például Takarék
Kisvállalati Agrár Bankszámla, Takarék Agrár Gyorshitel).
A banki hitelezésen túl az agrárcentrumokban finanszírozás terén egy
ablakos kiszolgálással elérhetők a Takarék Csoport lízing- és faktoringszolgáltatásai is. Az agrárügyfeleknek szánt számlavezetési és kapcsolódó
tranzakciós szolgáltatásokat a Takarékbank fiókjaiban érhetik el, a finanszírozási megoldásokat pedig az agrárcentrumokban nyújtják, a gyors és
hatékony kiszolgálás érdekében egymástól elkülönítve, de összehangoltan.
A Takarékbank és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 2019-ben stratégiai megállapodást kötött. A takarékok és az AVHGA tevékenysége már akkor is szorosan összekapcsolódott a gazdálkodók finanszírozásában, amikor más bankok körében még nem volt
népszerű az agrárágazat hitelezése. Az alapítvány kezességvállalása az
agrár- és vidéki vállalkozások hitelképessége erősítésének hatékony
eszköze, jelenleg is közel tízezer takarékbanki ügyfelet garantál az alapítvány kezességével. A stratégiai megállapodás az eddigieknél is szorosabb együttműködést tesz lehetővé, különösen az élelmiszer-gazdaságban tevékenykedő vállalkozások fejlődésének támogatása, finanszírozása terén. Fontos, hogy az uniós források várhatóan zsugorodó volumene ne okozzon fennakadást a gazdálkodók napi üzletmenetében
és a fejlesztések megvalósításában. Ezért az AVHGA és a Takarékbank
egyedi termékekkel és személyre szabott konstrukciókkal minél szélesebb körben és a lehető legkedvezőbb kondíciókkal kívánja elérhetővé
tenni a finanszírozást a legkisebb gazdálkodók és a nagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára egyaránt.

ÉSZAKKELETMAGYARORSZÁGI
RÉGIÓ

Agrárrégiók
A Takarékbank 2019-ben, a hazai bankok közül egyedüliként, önálló agrár üzletágat hozott létre, amelyet a Takarék
Agrárcentrumok képviselnek hét régióba szerveződve, közel
50 helyen. Országszerte 30 kilométeren belül bárhonnan
elérhetők. A régiók egységes központi irányítás alatt állnak,
a legnagyobb ügyfelekkel pedig egy központi csapat foglalkozik. Az átalakulás révén az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálásban részesülnek az új, agrárspecifikus modellnek
és termékeknek köszönhetően. Az üzletágon belüli szegmentáció fő mérőszáma a termelési háttér, 200 hektár üzemméret (vagy annak megfelelő nagyságú állattenyésztési tevékenység) alatt kisüzemi, 200–1000 hektár között középüzemi, 1000 hektár felett nagyüzemi szegmensbe sorolják az ügyfeleket. Az üzletág kisüzemi szegmensben standard
termékalapon, nagyüzemeknél egyedi alapon finanszíroz,
középüzemeknél termék- és egyedi finanszírozás egyaránt
jellemző. 200 hektár feletti ügyfeleknek telephelyi tárgyalás
lehetőségét biztosítja, ami egyedülálló a banki piacon. A
Takarékbank célja, hogy a hazai gazdálkodói kör teljes szolgáltatást kapjon, így teljes körű finanszírozási megoldással
áll az agrárium és az élelmiszeripar rendelkezésére.

ÉSZAKNYUGATMAGYARORSZÁGI
RÉGIÓ

KÖZPONTI
RÉGIÓ

TISZA MENTIBÉKÉS RÉGIÓ

DÉLNYUGATMAGYARORSZÁGI
RÉGIÓ

KUNSÁGI
RÉGIÓ

TISZÁNTÚLI
RÉGIÓ

Private Banking

PÉNZ- ÉS TŐKEPI ACI ÜZLE TÁG

A korábbi takarékok fúziójával, illetve az új Takarékbank 2019. novemberi elindulásával egy időben megkezdődött a klasszikus
privátbanki szolgáltatás felépítése. A takarékok egyesítése nyomán egy helyen központosult a kiemelt ügyfelek pénzügyeinek kezelése. Létrejött az új Private Banking terület, amely immár a Takarékbank teljes ügyfélkörének kínálja szolgáltatásait.
A privátbanki szolgáltatást a legalább 30 millió forintot meghaladó
megtakarítási állománnyal rendelkező ügyfelek vehetik igénybe.
A szolgáltatás elsősorban a befektetések kezelésére fókuszál, de az
ügyfelek dedikált, személyi bankárai közreműködnek az egyéb banki
ügyletek intézésében is.
A privátbankárok folyamatosan az ügyfelek rendelkezésre állnak, egyedi
igényeiknek megfelelő pénzügyi megoldásokat kínálnak. Az ügyfelet az
általa választott helyen (akár az irodájában is) ki tudják szolgálni.
2020-tól fokozatosan terjesztik ki a szolgáltatást a vidéki városokra, ettől az
ügyfelek számának és a kezelt vagyonnak a jelentős bővülésére számítanak.
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47

Befek tetési szolgáltatások
Az MTB Zrt. továbbra is az ország legnagyobb értékpapír-forgalmazó hálózatával rendelkezik, 626 takarékbanki fiókban, továbbá 37 integráción
kívüli, gazdasági társaságok és bankok által üzemeltetett fiókban zajlik
értékpapírszolgáltatással kapcsolatos ügyfélkiszolgálás.
Az MTB Zrt. elsődleges forgalmazói (PD) státusza lehetővé teszi, hogy az
ügyfelek közvetlenül hozzáférjenek a magyar állam által kibocsátott értékpapírokhoz. Kiemelkedő siker, hogy 2019-ben a legtöbb lakossági állampapírt értékesítő forgalmazók között harmadik helyezést ért el a bank.
Az MTB Zrt. aktív közreműködő az NKP Hajrá! MNB Kötvényprogramban is, már több sikeres jegyzés lebonyolításában vett részt.
A bank ügyfelei részére szinte az összes, a Budapesti Értéktőzsde piaci szegmenseiben megtalálható értékpapír mellett a külföldi piacokon történő kereskedés lehetőségét is biztosítja, minden fontos európai és amerikai piacon kereskedett részvényre fogad megbízást.
Egyedi és innovatív termékeivel arra törekszik, hogy az ügyfelek színvonalas szolgáltatások mellett befektetési termékek egyre bővülő köréből választhassák ki a számukra legmegfelelőbbet. Ennek köszönhetően az időtáv, a kockázatvállalási hajlandóság és a befektetési céljaik
figyelembevételével a legmegfelelőbb portfóliót állíthatják össze, akár
különböző devizanemekben is.

Treasur y Sales
A Takarékbank Treasury Sales aktív szereplője a devizapiac tőzsdei és
tőzsdén kívüli szegmenseinek: széles körű részvény-, állampapír- és kamatkereskedelmet folytat, hosszú távú, megbízható partnerséget kínálva a változó piaci környezetben.
Treasury szolgáltatások által elsősorban vállalati és intézményi ügyfeleknek kínálnak különböző kockázatkezelési megoldásokat. Stratégiai
cél a minél nagyobb ügyfélélmény elérése, ennek érdekében szüntelenül
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új megoldásokon dolgoznak ki, fejlesztik a folyamatokat és bővítik a
termékpalettát.
A bank Treasury Sales csapata alapos szaktudással, komoly szakmai
tapasztalattal és kiváló piacismerettel áll az ügyfelek rendelkezésére
annak érdekében, hogy a Takarékbank hozzájárulhasson a jövőbeni üzleti sikerekhez egy bizalmon alapuló együttműködés eredményeként.

A JÖVŐ MOST KE ZDŐDIK

F őbb fejlesz tések és irányok

DIGI TA LIZ ÁCI Ó
A digitalizáció elengedhetetlen a hosszú távú növekedéshez és
a versenyképesség megőrzéséhez, mert ezáltal javul a működés
hatékonysága, növekedhet az árbevétel, akvirálható, aktivizálható több ügyfél.

A számlavezető alaprendszerek sikeres migrációját követően megkezdődött a digitális fejlesztéseket támogató környezet fejlesztése. A bank emellett új, modern, költséghatékony ügyfélelérési és értékesítési csatornákat
fejleszt – 2020-ban elindult a Takarék VideoBank és a Takarék Business
Assistant szolgáltatás, 2021 elején pedig elkészülnek az új mobilapplikációk, amelyekkel javul a szolgáltatás minősége, nő az ügyfélélmény. A Takarékbank folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket fintech
cégekkel, hogy minél innovatívabb megoldásokkal szolgálja a fiatalabb
korosztály és az erre fogékony ügyfélkör digitális bankolási igényeit.
A fizetési platform alkalmazás olyan applikáció, amelyet az ügyfelek a

mindennapi bankolásukhoz és vásárlásaikhoz használhatnak. Ezzel az
applikációval lehet többek között érintésmentesen fizetni, akár QR-kód
beolvasásával. A mobiltelefont fizetési eszközként is használóknak már
2020-ban elérhetővé vált az ApplePay, 2021-ben pedig bevezetik az
androidos mobilokon futó fizetési megoldást (NFC).
Egy másik, fejlesztés alatt lévő alkalmazással folyószámla, bankkártya
és kapcsolódó szolgáltatások lesznek igényelhetők. Az applikációban
további fejlesztések után online számlanyitásra és személyi kölcsön
igénylésére is lehetőség lesz.
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Takarék N etbank és M obilapp
2019 júniusában frissült az Electra Internet Banking, és megújult a Takarék Mobilapp szolgáltatás. Az új netbank és mobiltelefonos applikációja könnyen átlátható, egyszerűen kezelhető, gyors, felhasználóbarát,
és minden fontos banki műveletet el lehet rajta végezni éjjel-nappal.
Az ügyfelek a bankkártyáik beállításain is változtathatnak, például módosítani tudják a vásárlási és a kézpénzfelvételi limitet, vagy fel tudják

függeszteni a kártya használatát. Emellett egyszerűen, kényelmesen és
gyorsan intézhetik többek között állandó és napi átutalásaikat, befizetéseiket, betétlekötéseiket, kezelhetik befektetéseiket, megnézhetik
számlatörténetüket. A megújult Takarék Mobilapp applikáció minden
olyan szolgáltatást tud, amit a Netbank.

Takarék V ideo Bank
A koronavírus-járványra reagálva 2020 áprilisában elindult a VideoBank szolgáltatás, amely valós idejű ügyintézést tesz lehetővé úgy,
hogy az ügyfeleknek ki sem kell mozdulniuk otthonról. A VideoBankon keresztül 21 különböző szolgáltatást lehet igénybe venni ké-

nyelmesen, okostelefon, laptop vagy asztali számítógép segítségével.
Új ügyfelek számára is elérhető lesz a szolgáltatás, és a VideoBank
segítségével a vállalati-, a prémium- és az agrár üzletág ügyfeleinek is
nyújtanak majd kiemelt szolgáltatásokat.

Takarék Business A ssistant
A 2020 júliusában elindított Takarék Business Assistant (TBA) olyan digitális platform a kkv- és az agrárügyfelek számára, amelyen az e-számlázási szolgáltatáson túl egyéb hasznos funkciókat érhetnek el, csökkentve a vállalkozások adminisztrációs terheit. A TBA automatikusan

elvégzi az adóhatósági adatszolgáltatást, figyeli a határidőket és a lejárt
számlákat. Előre kalkulálja a várható áfafizetési kötelezettséget és a
kata összegét. Átfogó képet ad a cég pénzmozgásairól, havi mérleget
készít, tárgyévi összesítést ad.

Okos bank fiók
Az ügyfelek kényelmes és gyors ügyintézését automatizált, alkalmazottak nélküli, éjjel-nappal működő okos bankfiók is segíti Alcsútdobozon.
A smart pointon újgenerációs, NCR ATM-ek működnek. Az intézhető
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ügyek között szerepel a pénzkifizetés, pénzbefizetés, csekkbefizetés,
internetbank-integráció. Egyéb, nem pénzügyi szolgáltatás is elérhető,
mint például posta, elektromos autótöltés, okospad.

Makro - és iparági elemzések
A Takarék Csoportban rendkívül komoly tudástőke halmozódott fel. A
különböző szakterületek elemzői tevékenységét a Takarék Elemzési Központ koordinálja. Az elemzési központ nyomon követi a gazdasági és
tőkepiaci folyamatokat, részletes iparági kitekintőket készít, hogy a bank
ügyfeleinek hatékony szakmai támogatást biztosítson. A Takarék Elemzési Központ gondozza a 2019 őszén indult TAKARÉK Monitort. A kiadvány széles körű makrogazdasági és ágazati elemzésekkel segíti a
bank partnereit, ügyfeleit, hogy a világ- és nemzetgazdasági folyamatokban, valamint az ágazati trendekben eligazodva sikeresen tudják

menedzselni saját munkájukat és fejleszteni vállalkozásaikat. Az Elemzési Központ munkatársai számos hazai és nemzetközi elismerést kaptak az elmúlt években. A Takarékbank makroelemzői 2015 óta három
alkalommal nyerték el az MNB-Reutersnak, illetve a Consensus Econom
icsnak, a világ vezető makrogazdasági elemző cégének a legpontosabb
elemzői előrejelzések készítéséért járó „Forecast Accuracy 1st Place
Winner” díját. Legfrissebb díjuk 2019-ből a Refinitiv StarMine Award
első helyezése, ugyancsak a legpontosabb elemzői előrejelzésért.

Agrárelemzések
A Takarékbank a kiemelt agrárfinanszírozási céljainak támogatása érdekében megerősítette agrárelemzési területét is. Elemzőik speciális
ágazati szaktudással, uniós agrártámogatási ismeretekkel, kereskedelmi banki vagy kutatóintézeti tapasztalattal rendelkező kollégák, akiknek fő célja a napi üzlettámogatás, az értékesítői hálózat agrárszakmai
és bankszakmai támogatása és az üzletfejlesztés. Mindezt a tudást a
Takarék Agrárcentrumok működésének szolgálatába állítva a finanszírozók az agrárium piaci, termelési és támogatási viszonyaiban is nap-

rakészek. Az agrárelemzők célja, hogy az ágazat számára nyújtott pénzügyi szolgáltatásokon túl a saját eszközeikkel hozzájárulhassanak ahhoz,
hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar a világ élmezőnyébe
tartozzon. Az elmúlt években kialakított, mintegy tíztagú szakértői csapattal működő tudásközpont tevékenységének szakmai közönség számára is látható esszenciája az Agrárláz kiadvány, továbbá rendszeresen
megjelenő egyéb publikációikkal (hírlevél, szakmai cikkek, blogok) is
folyamatosan segítik az ágazati szereplők tájékozódását.

Takarék Index

ELEMZÉSI KÖZP O N T

A Takarék Jelzálogbank a kiadója a Takarék Index című lakás- és termőföldpiaci elemzéseknek, továbbá fejlesztője a hazai lakáspiacon
2009-ben úttörőként induló lakásárindexnek, amely a Takarék Lakás
árindex elnevezést viseli. A Takarék Index elemzései, amelyeket rendszeresen médiamegjelenések kísérnek, elérhetőek a www.takarekindex.

hu honlapon és a Magyar Takarék Blogon is. A Takarék Index alapjaira
építve fejleszti ki a Takarék Jelzálogbank az automatikus ingatlanértékelő modelljét (AVM), amely első lépésként a banki hitelbiztosítéki érték
megállapításában fog szerepet kapni, kedvező szabályozói megítélés
esetén pedig a jövőben a jelzáloghitelezési folyamatokat is gyorsíthatja.
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STR ATÉGI A I
SZÖV E TSÉG
SZÜ LE TE T T
MAGYAR BA NKHOLDI NG
A Magyar Bankholding Zrt. a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt.
és a Takarék Csoportot képviselő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt. által 2020 júniusában egyenlő tulajdonrésszel létrehozott pénzügyi
holding társaság. Feladata nemzetközi tanácsadók bevonásával megvizsgálni és előkészíteni egy új, jelentős piaci súllyal rendelkező, hazai
tulajdonú bankcsoport létrehozásának keretrendszerét, a bankok közti
szinergiák, valamint az együttműködésükben rejlő jelentős működési
és költségoptimalizálási potenciál kiaknázásával.
A Takarékbank, az MKB és a Budapest Bank összesen csaknem 1,9 millió ügyfelet szolgál ki. A hazai bankfiókhálózat csaknem felét működteti, több mint 920 fiókot, együttes mérlegfőösszegük megközelíti az
5800 milliárd forintot, amivel messze az ország második legnagyobb
bankcsoportjává válhatnak. A stratégiai együttműködéssel az ügyfelek
a három bank legjobb megoldásait kaphatják meg.
A három pénzintézeti csoport jól kiegészíti egymást mind az ügyfélkör,
mind a szolgáltatások összetétele, mind az üzleti fókusz tekintetében. A
Takarékbank főként kisvárosi és kistelepülési lakossági, agrár- és mikro-,
illetve kkv-ügyfeleihez, önkormányzati kapcsolataihoz kiválóan illeszkedik
a Budapest Bank jelentős lakossági, mikro- és kkv-portfóliója, valamint az
MKB affluens ügyfélköre, privátbanki, nagyvállalati és lízingpartnerei.
A szolgáltatások terén a Takarékbank mikro- és kkv-hiteltermékeit, speciális egyedi agrárkonstrukcióit, az állami támogatások közvetítésében
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játszott vezető szerepét jól egészíti ki a Budapest Bank lakossági személyi kölcsönök, hitelkártyák, áruhitelek és gépjárműlízing terén elfoglalt piaci pozíciója, a mikro- és kkv-szektorra szabott standard hitelei,
valamint az MKB privátbanki és SZÉP-kártya-szolgáltatása, lízingkonstrukciói, egyedi nagyvállalati és befektetési termékei.
Az együttműködésben rejlő piaci lehetőségek kiaknázása révén a három csoport a bankpiac egészében erősítheti pozícióját és stabil országos jelenlétét, dinamikusan bővítheti ügyfélkörét, állományait, digitális
fejlesztéseiket racionalizálhatják, és az eddiginél is versenyképesebb
ajánlatokat nyújthatnak partereinknek. Részleges vagy teljes fúzió esetén jelentősen nőhet a bankcsoport növekedési és profittermelő képessége, valamint a külföldi terjeszkedési lehetősége.
A stratégiai együttműködés kiterjesztése egyaránt szolgálja az érintett
pénzintézetek ügyfeleinek és tulajdonosainak érdekeit, növeli a bankok
piaci értékét, továbbá megfelel a globális trendeknek és a Magyar Nemzeti Bank konszolidációs elvárásainak. A hazai tulajdonú pénzintézeti
csoportok egyesülése a magyar gazdaság egésze számára is jelentős
előnyökkel jár. Tovább erősödhet a magyar tulajdon a bankrendszerben,
az új, tőkeerős, piacvezető, univerzális bankcsoport nehezebb piaci körülmények között is eredményesen tud működni, stabilitást és kiszámítható likviditást biztosítva a magyar gazdaságnak.
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R A NGOS DÍJAK, EL ISMERÉSEK
Rangos díjakkal ismerték el 2020 első hónapjaiban a Takarék Csoport
szerteágazó munkáját.
A Takarékbank kapta a Pénzügyi Kultúra Nagykövete díjat a Magyar
Bankszövetségtől a vidéki Magyarország pénzügyi kultúrájának fejlesztéséért. A szakmai elismerést a Pénz7 programsorozat megnyitóján adták
át. Az indoklás szerint a Takarékbank sokat tett azért, hogy az iskolások pénzügyi tudatosságát fejlesztő programsorozatot kisebb településeken is megtartsák. Emellett kiemelték a Takarékbank egyedülálló innovációját, a Takarék Mobil Bankfiókokat, amelyekkel a kistelepüléseket kapcsolják be a pénzügyi vérkeringésbe.
A magyar exportőr cégek nemzetközi színvonalon nyújtott pénzügyi kiszolgálásában, az EXIM exportvevő-biztosítási szolgáltatásainak alkalmazásában végzett munkájáért a MEHIB 2019 díjat is elnyerte a Takarékbank. Az elismeréssel egy bonyolult egyedi exportfinanszírozási
konstrukció megvalósítását jutalmazták.

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. nyerte Az év jelzáloglevél-kibocsátója
díjat a hazai tőkepiac egyik legkiemelkedőbb eseményén, a BÉT Legek
2019 rendezvényen. A Takarék Jelzálogbank bocsátotta ki 2019-ben a
legtöbb jelzáloglevelet: a 160,9 milliárd forintos állományból 37 százalék, 59,7 milliárd forint volt a Takarék Jelzálogbank részesedése. Emellett a bank szervezte a legtöbb nyilvános jelzáloglevél-aukciót: a 27
hazai jelzáloglevél-kibocsátásból 15 alkalommal a Takarék Jelzálogbank
ajánlott fel megvételre jelzáloglevél-sorozatokat.
Az előző évekhez hasonlóan ismét a Takarékbank makrogazdasági
elemzői adták a legpontosabb prognózist a legfontosabb gazdasági
adatra, a GDP-re. Ezt ismerte el idén is a világ egyik legnagyobb makro
elemző cége a Consensus Economics díjjal. Az elismerést már 2019ben is Suppan Gergely és Horváth András érdemelte ki. Suppan Gergely
a Világgazdaság elismerését is megkapta 2020-ban, mint aki a legpontosabban jelezte előre a tavalyi GDP-bővülést.
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FELELŐSSÉGGEL
A MU NK ATÁR SAKÉRT

Budapest
Sportaréna

4230 kolléga

A Takarék Csoport Magyarország TOP50 munkáltatójának egyike, ahol
hatezer ember dolgozik, szétszórva az ország szinte minden pontján.
Felelős munkaadóként a bankcsoport HR Igazgatóságának célja személyre szabottan segíteni a dolgozók munkáját és fejlődését, valamint támogatni az üzleti folyamatokat, a humánerőforrás-gazdálkodást.
A takarékszövetkezeti integráció utolsó két évében tizenhat eltérő működési és vezetési modellel, különböző cégkultúrával és saját folyamatokkal rendelkező „kis nagyvállalatból” kellett egyet kovácsolni. Az egyesülési folyamat során hatvan korábbi munkajogi szabályzat helyett hármat állítottak össze úgy, hogy a korábbi előírások jó gyakorlatait egységesítették az újakban. A munkakör-racionalizálás keretében a kétezer
korábbi munkakört kétszázba vonták össze, egyszerűsítették és „egylapossá” tették a munkaszerződéseket. Féléves előkészület után egyik
napról a másikra sikerült megvalósítani az elmúlt időszak legnagyobb
bérszámfejtési adatmigrációs projektjét, melynek eredményeként nyolc
különböző rendszerről 2019. november 1-jével egyre állt át a cégcsoport.
A HR stratégiával összhangban digitalizálták a HR-folyamatokat, automatizálták a bértervezést és a létszámgazdálkodást, korszerű kontrollingrendszert vezettek be. Kialakítottak egy egységes, teljesítményen
alapuló, visszamért ösztönző és javadalmazási rendszert.
Fontos hangsúlyt kap a Takarék Közösség fejlesztése. A közösségi szemlélet jegyében és a hagyományteremtés céljával, több mint ezer Takarékbank-dolgozó részvételével útjára indult a Takarék Olimpia, több
mint négyezer kolléga részvételével pedig a Takarék Karácsony programsorozata. Az Employer Branding stratégia alapján az elkövetkező
két évben a kisebb közösségek kialakításának támogatására, valamint
az egyéni élmény fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.
A Takarék Csoportban nemcsak a vonzó munkahely kialakítása a cél,
hanem a valós teljesítményt jutalmazó juttatási rendszer is, illetve egy
kisközösségek alkotta vállalati közösség támogatása.
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PA N DÉM IÁ S AKCI ÓTERV A HELY I
CSAL ÁDOKÉRT ÉS KÖZÖSSÉGEKÉRT
Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeteként a Takarékbank ötpontos akciótervvel segíti a koronavírus miatt kialakult válsághelyzetben a helyi családokat, közösségeket és vállalkozásokat, az idősebb és
fiatalabb generációkat, a falusi és nagyvárosi lakosokat.
1. Az ország legnagyobb fiókhálózatát és második legnagyobb ATM-hálózatát működtető Takarékbank mindent megtesz azért, hogy fenntartsa a mindennapi élethez elengedhetetlen készpénzforgalmat. Nagy
erőfeszítések és átszervezések árán azon dolgozik, hogy nap mint nap
kinyissa fiókjait, valamint szükség esetén soron kívül tölti pénzkiadó
automatáit. A bankfiókokat és az ATM-eket rendszeresen fertőtleníti.
2. A pénzintézet felajánlotta mozgó bankfiókjait a kormányzati Operatív Törzsnek. Az egyedülálló, ATM-mel felszerelt Takarékbuszokkal szükség esetén olyan településeket is ki lehet szolgálni, ahova másképp nem
lehet eljuttatni a készpénzt.
3. A Takarékbank mindent megtesz a járvány terjedésének megakadályozásáért, lassításáért. A munkavállalóknak védőfelszerelést biztosítanak. A pénzintézet százmillió forintos nagyságrendben költött fertőtle64

nítő- és védőeszközök beszerzésére. Új VideoBank szolgáltatást fejlesztett ki, hogy a lakossági ügyfelek úgy tudják otthonról intézni banki
ügyeiket, hogy közben videókapocslaton keresztül „szemben ülnek”
egy fióki ügyintézővel.
4. A Takarékbank haladéktalanul leállította a törlesztőrészletek beszedését. Azok, akik mégis tovább fizetik hiteltörlesztésüket, egyszerűen, számos takarékbanki platformon nyilatkozhatnak erről. A bank az elsők között
lépett piacra a kormányzat céljainak megfelelő kedvezményes kölcsöntermékével, hogy segítse a bajba jutottakat. A rendszeres mezőgazdasági
támogatások előfinanszírozására igényelt hiteleket gyorsított eljárásban
utalja ki, hogy támogassa az ország biztonságos élelmiszer-ellátását.
5. A Takarékbank gazdaságélénkítő javaslatcsomagot állított össze a
kormányzati akciócsoportnak, hogy Magyarország az elérhető legkisebb
nemzetgazdasági károkat szenvedje el a világjárvány hatására. Folyamatosan együttműködik szakmai szervezetekkel, a Magyar Nemzeti
Bankkal és a Magyar Bankszövetséggel.
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FELELŐSSÉGGEL
A TÁR SA DA LOMÉRT
A takarékszövetkezetek működése összeforrt a társadalmi felelősségvállalással. A szövetkezeti hitelintézetek éppen azzal a céllal jöttek létre a
19. században, hogy a helyi források elosztásával segítsék a helyi közösségek fejlődését. A Takarék Csoport megőrzi és folytatja ezt a tradíciót.
Már alaptevékenysége is ezt szolgálja, hiszen a kisebb településeken ma
szinte kizárólag a Takarékbank nyújt pénzügyi szolgáltatásokat.
A Takarék Csoport a helyi értékek figyelembevételével alakítja társadalmi felelősségvállalási politikáját, az elmúlt évben majdnem 200 millió
forinttal járult hozzá országos és helyi ügyekhez. A támogatotti kör sokrétű, kezdve az ott élők és szervezeteik – önkormányzat, egyesület, oktatási intézmény – munkájának felkarolásától a helyi értékek megőrzésén
át a kultúra, a sport és az egészséges életmód népszerűsítéséig, kiemelten segítve a hátrányos helyzetű családokat és a gyerekeket. Támogatja
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a magyar méhekért és méhészekért induló nagyszabású kampányt.
Több mint tíz éve mecénása a Takarék Csoport a Junior Prima Díj színház- és filmművészet kategóriájának, évről évre támogatja a fiatal tehetségeket. Mecénása a magyar vadászati kultúra kimagasló alakjáról,
a vadász-íróról szóló Vadonvilág – gróf Széchenyi Zsigmond nyomában
című dokumentumfilmnek, és természetfilmes díjat is alapított a gróf
emlékére. Sportolókat – köztük felnőtt világbajnokokat, parasportolókat, gyermek és junior korosztályban versenyzőket – szponzorál, hogy
tehetségük kibontakozásához megfelelő körülményeket teremtsen, és
ezzel újabb magyar sportsikerekhez járul hozzá. Idén a világjárvány
okozta helyzetben rendkívüli támogatást nyújtott a Heim Pál Gyermekkórháznak, hogy az intézményben biztonságos körülmények között,
modern eszközökkel tudják gyógyítani a kisgyerekeket.
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