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Takarékszövetkezetek rövid története
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1851
Az erdélyi szászok életre hívják 
az első hitelegyleteket és 
szövetkezeteket Besztercén, 
Nagyszebenben és Kolozsvárott.

1894
Gróf Károlyi Sándor megalapítja 
a Hazai Szövetkezetek Központi 
Hitelintézetét.

1939
A második világháború kezdetén 
országosan 1499 htelszövetkezet 
működik, közel  800 000 taggal.

1989
A takarékszövetkezetek 
megalapítják a Takarékbankot, a 
szektor központi bankját.

1997
A Takarékbank privatizációja: az 
új többségi tulajdonos a német 
DZ Bank.

2013 december
Az első öt takarékszövetkezet 
felvételével megkezdi 
működését a garanciaközösség.

2012
A magyar állam megvásárolja a 
DZ Bank részesedését a Magyar 
Fejlesztési Bankon keresztül.

2013 július
Életbe lép a Szövetkezeti 
Hitelintézetek  Integrációs 
Törvénye

1851
Az erdélyi szászok életre hívják 
az első hitelegyleteket és 
szövetkezeteket Besztercén, 
Nagyszebenben és Kolozsvárott.

1894
Gróf Károlyi Sándor megalapítja 
a Hazai Szövetkezetek Központi 
Hitelintézetét.

1989
A takarékszövetkezetek 
megalapítják a Takarékbankot, 
a szektor központi bankját.

2012
A magyar állam megvásárolja a 
DZ Bank részesedését a Magyar 
Fejlesztési Bankon keresztül.



Hitel növekedés (éves, %) Hitel/betét arány (%)
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Forrás: ECB. Club Med: ES, GR, IT, PT

Q1 2009
156%

Q4 2013
110%

Kiigazítás szükséges: 
Hitel/betét arány javítása a Hitelezési aktivitás csökkentésével

Forrás: ECB

2009 január
€72.72 mrd

2013 december
€53.16 mrd

A válság hatása a bankszektorra

MNB

6-8%

MNB

100%

Lakossági 
hitek

Vállalati 
hitek



ROE (%) Hitel/betét arány (%)
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Forrás: MNB

A takarékszövetkezetek:

•válságállóak nyereségességük nem zuhant

•Hitel/betét arányuk alacsony robusztus likviditással rendelkeznek

Forrás: MNB

A válság hatása a takarékszövetkezeti szektorban

MNB
10-
12%

MNB
100%
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Takarékszövetkezetek piaci pozíciója (2013)

• Mérlegfőösszeg
– 1 712 milliárd Ft

• Lakossági piaci részesedés
– Betétek: 16,6%

– Hitelek: 4,3%

• Vállalkozói piaci részesedés
– Betétek: 3,4%

– Hitelek: 7,3%

• Önkormányzati piaci részesedés
– Betétek: 7,4%

– Hitelek: 2,7%

Országos hálózat:

Lakossági ügyfelek száma: 919 000

Vállalkozói ügyfelek száma: 185 000

Önkkormányzati ügyfelek száma:  1 000

121 takarékszövetkezet: ~1600 kirendeltség

Forrás: MTB Zrt. 2013Q4
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Forrás: EACB, 2011

Takarékszövetkezetek Európában

Piaci részesedés, betét (%) Piaci részesedés, hitel (%)

Mérlegfőösszeg (milliárd €)
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Forrás: EACB, 2012Forrás: EACB, . 2011

• Alacsonyabb működési költségek

• Nagyobb hitelezési aktivitás

Potenciális növekedési lehetőség!

Takarékszövetkezetek Európában: lehetőségek

Hitel/betét arány (%) Költség/bevétel arány (%)



Széttagolt 
intézményi 
struktúra

Korlátozott, egymással átfedésben 
lévő hatáskörrel rendelező
szervezetek
•Több szövetség és intézmény 
védelmi alap
•Korlátozott központi banki és 
integrációs szervezeti hatáskör

Laza 
együttműködésen 
alapuló üzleti 
modell

Magasfokú függetlenség, 
hatékonytalan működés
•Takarékpont hálózaton belül 
szorosabb, de még itt sem egységes 
együttműködés
•Egymással versenyző, az 
együttműködési lehetőségeket 
elszalasztó takarékszövetkezetek

Nem jelentős piaci 
részesedés

Alacsony piaci részesedés a magas 
betéti részesedés és országos 
hálózat ellenére
•Mérlegfőösszeg szerint:  5,8%
•Hitel (volumen): 4,2%
•Betét (volumen) 9,6%
•Országosan ~1600 kirendeltség

Előírásoknak való
megfelelés nem 
biztosított

Szigorodó, új EU-s előírásoknak való
megfelelés csoport szinten nem 
biztosított
•Likviditási mutató
•Tőkemegfelelési mutató
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Központosított 
szervezeti 
felépítés

2 szervezet által irányított rendszer
• Szövetkezeti Hitelintézetek 
Integrációs Szervezete (SZHISZ): az 
integráció és intézmény védelem, 
prudens működés biztosítása
• Takarékbank Zrt: központi bank -
egységes üzleti működés biztosítása

Erős integrációra 
alapuló üzleti 
modell

Szoros integráció a Takarékbank 
irányításával és koordinálásával
•Stratégia és üzletpolitika
•Marketing és termékfejlesztés
•Kockázatkezelés
•Likviditás kezelés
•IT rendszerek

Szignifikáns piaci 
részesedés

A potenciál és szinergiák 
kiaknázásával a piaci részesedés 
növelése
•Országos hálózat, alacsony hitel 
betét arány, magas ügyfélszám
•Költségcsökkentés a folyamatok 
racionalizálásával

Előírásoknak való
megfelelés 
biztosított

A szigorodó, új EU-s előírásoknak
•Közös alapú megfelelés
•Net Stable Funding Ratio (NSFR)
•Tőkemegfelelés

Egy kereskedelmi bankokkal versenyképes csoport

A szektor korábbi jellemzői Az új integráció
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TAKARÉKBANK

SZÖVETKEZET
I 

HITELINTÉZET

SZÖVETKEZET
I 

HITELINTÉZET

SZÖVETKEZET
I 

HITELINTÉZET

SZÖVETKEZET
I 

HITELINTÉZET

SZÖVETKEZET
I 

HITELINTÉZET

SZHISZ

• Központi bank: Takarékbank Zrt.

– Erősebb felhatalmazás és irányítói 
eszközök

– Kontroll, menedszelés, ellenőrzés

– Üzleti koordináció, 
termékfejlesztés

• Intézményvédelem: Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete (SZHISZ) 

– Kötelező tagság

– 119 szöv. Hitelintézet és MTB, 
MFB

• Szövetkezeti hitelintézetek

– 112 takarékszövetkezet

– 4 hitelszövetkezet

– 3 bank

SZÖVETKEZET
I 

HITELINTÉZET

ÜGYFÉL

ÜGYFÉL

ÜGYFÉL ÜGYFÉL

ÜGYFÉL

ÜGYFÉL

Központosított szervezeti struktúra

Az új integráció szereplői
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Összevont 
tőkemegfelelés

Standardizált 
működés

Egységes piaci 
megjelenés

Egységes IT

• A szektor 
szereplői 
csoport szinten 
teljesítik a 
tőkemegfelelési 
kritériumokat

• Az egyedi 
tőkemegfelelési 
kritériumokat a 
Takarékbank 
határozza meg

• Egységes 
folyamatok

• Egységes 
eljárásrendek

• Standardizált 
szabályzatok

• Egységes 
üzletpolitika

• Standardizált 
termékek

• Közös arculat
• Közös 

marketing

• Közös üzleti 
stratégiát 
kiszolgáló IT 
rendszer

• Központi IT 
üzemeltetés

2013. évi CXXXV. törvény 
és CXCVI. törvény

Az egész szektor egy egységes pénzügyi 
szolgáltatóként tud megjelenni a piacon

Az új szabályozás főbb hatásai 



Tudás transzfer, hatékonyság növekedés  
az egységes működésnek köszönhetően

Szélesebb elérés, ügyfélbázis: 
nagyvállalatok, önkormányzatok, KKV-k, 

magánszemélyek

Központilag koordinált marketing 
aktivitások, értékesítés támogatás és 

ösztönzés

Egységes termékek és kockázat kezelés

Összevont tőkemegfelelés
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fő
hozzájáruló

Takarék

Bank

Bank

Bank

Az integráció biztosította lehetőségek 
kiaknázása mellett a szövetkezetek továbbra is 
alkalmazkodni tudnak a helyi igényekhez, s 
ezáltal jelentős versenyelőnyre tehetnek szert.

Cél: fenntartható versenyelőny Előny

Az integráció hosszútávú előnyei

Takarék
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Megvalósítás időzítése és lépései


