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A Takarék Jelzálogbank Nyrt. fő tulajdonosa - a Takarék Csoport - a mai napon, a 
Takarékbank Zrt közgyűlésén közzétette új 5 éves stratégiáját  

Versenyképesség, üzleti és szervezeti korszerűsítés, megújuló tradíciók - ezek a 
legfőbb céljai a Takarék Csoport 2019-2023-as időszakra szóló üzleti stratégiájának, amelyet 
a takarékok több mint féléves egyeztetését követően 2018. november 30-án fogadott el a 
Takarékbank Zrt. közgyűlése. A stratégia középpontjában egy ízig-vérig modern, a 
digitalizáció terén aktív, országosan elérhető univerzális bank kialakítása áll, amely 2020-ra 
a jelenlegi takarékok fokozatos, országos fúziójának eredményeként jön létre. Az egyesült 
pénzintézet a generációk bankjaként tipikus élethelyzetekre kínál komplex, innovatív 
megoldásokat családok, fiatalabb és idősebb nemzedékek, fővárosi és városi lakosok, vidéki 
települések számára egyaránt. Tovább erősíti pozícióit a kkv-k körében és az agráriumban, 
működésével a helyi közösségek, ökoszisztémák és értékláncok szerveződését segíti elő. 
Korszerűsített, országos fiókhálózata révén az ügyfelek az ország bármely takarék-fiókjában 
intézhetik majd pénzügyeiket. A Csoport működési költségeit 5 év alatt 25-30 milliárd forinttal 
kívánja csökkenteni, 2023-ra 10 százalékos piaci részesedés elérésével és évi 30 milliárd 
forint körüli, fenntartható adózott eredménnyel számol. 

Az elmúlt időszakban a mérlegfőösszege alapján az ország negyedik legnagyobb pénzügyi 
csoportja jelentős átalakuláson ment át. A 2017 nyarán elfogadott közös üzleti stratégia 
mentén kialakult az egységes szabályozási környezet, a korábbi félszáz takarék 
egyesülésével 12 regionális, megerősödött pénzintézet jött létre, átalakultak a Takarék 
Csoport központi szervezetei. A takarékok lerakták az egységes informatikai rendszer és 
integrációs adattárház alapjait, egységesítették a Takarék Csoport arculatát és márkanevét, 
létrehozták a kockázatok központi mérési és kezelési rendszerét.  

 

A Takarék Csoport tervezett szervezeti felépítése 

2020-ig a jelenlegi 12 takarékszövetkezet, a három részvénytársasági formában működő 
bank, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank több lépcsőben egyetlen univerzális 
kereskedelmi bankban egyesül. Ez a bank a Csoporton belül egyedüliként végez majd 
kereskedelmi banki tevékenységet, a banki szolgáltatások teljes körét nyújtja az ügyfeleinek. 
Az egyesült kereskedelmi bank mellett megmarad a Takarék Jelzálogbank Nyrt., amely 
továbbra is szakosított hitelintézetként végzi tisztán jelzáloglevél-kibocsátói és 
refinanszírozói tevékenységét. Mind az új kereskedelmi bank, mind a Takarék Jelzálogbank 
továbbra is szövetkezeti hitelintézetként működik. 

A Takarékbank Zrt. a Csoport központi bankjaként működik tovább, jelenlegi általános 
hitelintézeti tevékenységet jelentő kereskedelmi banki üzleti állományait (vállalati és 
lakossági hitel-, számla és betétszerződés-állományok) teljes egészében az új kereskedelmi 
banknak adja át. Megmarad a takarékok ügyfelei számára a piacon egyedülálló biztonságot 
jelentő Garanciaközösség, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös 
Alapja továbbra is változatlan módon egészít majd ki.  

Az integráció központi szerve továbbra is a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete lesz, amely megőrzi a jelenlegi törvényi szabályozás szerinti funkcióit, 
hatásköreit, elsősorban szabályozó és felügyeleti szerepét.  


