I. Múlt - Történelmünk, gyökereink

II. Jelen – PÁTRIA Takarékszövetkezet

2012. január 1.
három Takarékszövetkezet tulajdonosainak elhatározásából létrejön
az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezı Takarékszövetkezete
a

II. Jelen – PÁTRIA Takarékszövetkezet
Helyünk Magyarországon:
Takarékszövetkezeti integrációban
•105 db Takarékszövetkezet
•1450 db fiók
•Mérlegfıösszeg: 1423,6 Mrd
•Saját tıke:115,9 Mrd

PÁTRIA Takarékszövetkezet:
Mérlegfıösszeg: 47 milliárd forint
Saját tıke: 4,1 milliárd forint
Hitelállomány: 21 milliárd forint
Betétállomány: 40 milliárd forint
Készült 2012.03.31-i adatok alapján

Az ország legnagyobb fiókhálózatával
rendelkezı Takarékszövetkezete
Mérlegfıösszeg tekintetében a 4.
legnagyobb Takarékszövetkezet
Magyarországon

Saját tıke vonatkozásában a 4. legnagyobb
Takarékszövetkezet Magyarországon

II. Jelen – PÁTRIA Takarékszövetkezet
Helyünk a Közép-Magyarországi
régióban:
Takarékszövetkezeti integráció
Pest megye viszonylatában:
60 db fiók
Mérlegfıösszeg: 75 Mrd
Saját tıke: 6,7 Mrd

PÁTRIA Takarékszövetkezet:
38 db fiók
Mérlegfıösszeg: 47 milliárd forint
Saját tıke: 4,1 milliárd forint
Készült 2012.03.31-i adatok alapján
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II. Jelen – PÁTRIA Takarékszövetkezet
Küldetésünk:
•Takarékszövetkezetként fontos szempont számunkra, hogy olyan
településeken is korszerő pénzügyi szolgáltatást nyújtsunk, ahol más pénzügyi
szolgáltatók nem jelennek meg, így a kistelepülések és lakosaik számára mi
biztosítjuk, hogy ne szoruljanak ki a banki szolgáltatási körbıl.
•A pénzügyi szektor emberközpontú tagjaként, vállaljuk a mindennapi élet
részévé, ahol felkészült, segítıkész kollégáink révén, szakszerő, személyre
szabott
kiszolgálást
nyújtsunk
térségünk
valamennyi
lakosának,
intézményének, vállalkozásának, megbecsült ügyfeleink részére.
•Az emberek és közösségek fejlıdésének és együttmőködésének elısegítése,
megerısítése, a fenntartható fejlıdés érdekében.

II. Jelen – PÁTRIA Takarékszövetkezet
Vezérlı értékeink:
Alapítóink hagyományait követve hiszünk a becsületesség, nyíltság, szolidaritás és a
társadalmi felelısség etikai értékeiben és a másokkal való törıdésben.
►Megbízható banki mőködés, stabilitás, prudens üzletmenet, felelıs banki magatartás.
Olyan munkahely vagyunk, ahol fontos mind az ügyfelek, mind a dolgozóink
megelégedettsége. Több vagyunk mint egy biztos hely a pénz számára!
►Fenntartható fejlıdés, példamutatás .100%-ban magyar tulajdonú Takarékként meg
kívánunk felelni az olyan társadalmi elvárásoknak is mint a környezetünk jobbítása, a
helyi civil és non profit kezdeményezések és egyéb hosszú távú fenntarthatósági célok
támogatása.
►Közvetlen emberi kapcsolatokra épülı, ügyfél centrikus, barátságos, hiteles
kiszolgálás, családias légkörben. A generációkon átívelı (nagyszülıktıl a dédunokáig)
ügyfélkör megbecsülése.
►Gyors, helyi döntéshozatal.
►Stabil munkahely a munkavállalók számára, hosszú távú karrier lehetıséggel.
Munkatársainkat elsısorban a helyben élık közül választjuk.

II. Jelen – PÁTRIA Takarékszövetkezet
A PÁTRIA Takarék stratégiája:
Magyar tulajdonú, etika orientált hitelintézetként – Öko Takarék -, az Integráció
tagjaként véleményformáló, meghatározó, aktív Takarékként, a Közép
Magyarországi Régió legnagyobb Takarékszövetkezetként jelentıs mértékben
járuljunk hozzá a közösségi értékteremtéshez, példamutatóan felelıs
gondolkodással, gazdálkodással. Folyamatosan növelve a biztonságos
mőködéshez és az üzleti aktivitáshoz szükséges saját tıkét és likviditást.
Önálló, helyben dönteni és szolgáltatni tudó, tıkeerıs helyi Takarék!

II. Jelen – PÁTRIA Takarékszövetkezet
Kiemelt termékek:
•Forint és deviza szla vez.

•Lakossági, vállalkozói, vállalatiönkormányzati hitelezés

•Lakossági lekötött számla
•Záloghitelezés
•Tartós megtakarítási számla
•Széchenyi kártya
•Fundamenta megtakarítás
•Értékpapír forgalmazás

•A lakásszövetkezetek,
társasházak felújítási kölcsöne

•Biztosítás
Univerzális kisbankként mindenre van megoldásunk!

„Az emberek életébıl csak az nı ki, aminek a magját a
múltban valahol elvetették.” /Szepes Mária/

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
ÖkoTakarék logónk választásakor kiemelt figyelmet fordítottunk arra,
hogy jelképünkkel a KMR természeti értékeire is felhívjuk a figyelmet.
A Pest-megye keleti részén elhelyezkedı Tápió-vidékén, a meredek
löszdombok, sivatagot idézı homokbuckái között él Magyarország
egyik fokozottan védett növényfaja a pókbangó.
Pókbangó (Ophrys sphegodes) a spárgavirágúak rendjébe, a
kosborfélék (Orchidaceae) családjának bangó (Ophrys) nemzetségébe
tartozik. Inkább mészkedvelı, mocsár-, láp- és homoki rétek, nedves
kaszálók, esetenként mocsárrétek, szikes puszták növénye.
A Tápióság és Tápióbicske között elhelyezkedı Nagy-réten a láprétek
és a kiemelkedı homokhátak átmeneti zónájában található.

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék

Jövıkép
Egy szövetkezeti alapon mőködı hitelintézet, amely helyben, saját
közösségeiben gyökerezik, nem csak a profit nagyságát tartja szem
elıtt, hanem társadalmi és környezeti célokat is támogat és hozzájárul
a közösség fenntartható fejlıdéséhez, alkalmas a fent említett
elvárásnak megfelelni.
A történelmi hagyományokat folytató és a modern kor legfrissebb
kihívásainak
is
megfelelni
kész
Takarék
életképessége
megkérdıjelezhetetlen, hiszen a mai globális gazdaságban is
szükség van a kisebb, a helyi gazdálkodók és fogyasztók igényeit
rugalmasan kiszolgáló egységekre. Olyan üzletpolitikát szeretnénk
folytatni, hogy képességeinket a legjobban tudjuk kihasználni, közös
cselekvéssé formálni.

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék

Hogyan mőködik az ÖkoTakarék?
•Kedvezményes hitelkamatok (támogatott hitelek) lehetıségének
megteremtése bizonyos társadalmi vagy környezeti szempontból
különösen hasznos célokra
•Érdekelti ellenırzés külsı Monitoring Bizottság: civil, egyéb
érintett érdekképviseletek, és egyetemi szféra részvételének
biztosítása a hitelezési döntések ellenırzésében
•Átláthatóság: információ a kihelyezett hitelekrıl éves jelentés
formájában
•A Takarékszövetkezet a belsı mőködése során is emberközpontú
és környezettudatos elveket érvényesít
•Etikai szőrık alkalmazása a hitelkihelyezéseknél

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék

Hogyan mőködik az ÖkoTakarék?
Negatív, kizáró szőrık:
•Emberi jogok megsértése
•Környezetkárosító termelés, közlekedés, szolgáltatások
•Antiszociális üzemek
•Antiszociális és környezetkárosító építkezés
•Spekulatív befektetések, offshore ügyletek
•Gazdasági erıfölénnyel való visszaélés, tisztességtelen
magatartás
•Elnyomó rezsimek támogatása

piaci

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék

Hogyan mőködik az ÖkoTakarék?
Pozitív szőrı alkalmazása:
•Energia hatékonysági beruházások
•Megújuló energiaforrások hasznosítása
•Környezetkímélı mezıgazdaságok, biogazdaságok
•Természetvédelmi területek védelme, kezelése
•Természetközeli szennyvíztisztítás közösségi alapú megszervezése
•Civil szervezetek társadalmilag hasznos non-profit és vállalkozási
tevékenységei
•Környezettudatos üzleti kezdeményezések
•Szociális gazdaság társadalmi haszonnal járó kezdeményezései

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
ÖkoTakarék termékeink:
•Pókbangó számlacsomag
•PÁTRIA „Segíteni jó” betét
•PÁTRIA „Gazdálkodj felelısen” hitelek:
•Lakosság részére
•Civil szféra részére
•Vállalkozások részére
(gyártók, felhasználók)
•Biogazdálkodók részére

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék

PÁTRIA Pókbangó E-számlacsomag
A számlacsomag tartalmaz:
(magánszemélyek, vállalkozások és civil szféra számára egyaránt)
•egy bankkártya éves díját és havonta egy saját ATM-en történı
készpénz felvételi tranzakció díját
•Electra Internet Banking rendszerhez történı hozzáférést
•akár nulla forintos fizetési számla vezetést

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
PÁTRIA „Segíteni jó” fix kamatozású betét lekötés
ÖkoTakarék Lekötött Számlába elhelyezhetı minimális betéti összeg 50.000,- Ft.
A Takarékszövetkezet vállalja, hogy az ÖkoTakarék Lekötött Számlába elhelyezett betéteket az alábbi
céllal kihelyezett hitelek finanszírozására fordítja:
•energiahatékonysági beruházások; környezetbarát építkezés és renoválás;
•megújuló energiaforrások hasznosítása;
•környezetkímélı mezıgazdaság, biogazdaságok, közösség által támogatott mezıgazdaság, közvetlen
termelı-fogyasztó kapcsolatok kialakítása;
•természeti területek védelme, kezelése, természetes vagy természetközeli erdı telepítése;
•természetközeli szennyvíztisztítás közösségi alapú megszervezése;
•civil szervezetek társadalmilag hasznos non-profit és vállalkozási tevékenységei;
•likviditási kölcsönök non-profit szervezetek számára utófinanszírozott projektetk megvalósítása;
•a szociális gazdaság (kezdeményezései és egyéb társadalmi haszonnal járó üzleti kezdeményezések
(alternatív foglalkoztatási modellek);
•környezettudatos üzleti kezdeményezések (környezetkímélı termékek elıállítása, energia- és
hulladéktakarékos fejlesztések);
•kerékpáros és gyalogos közlekedési beruházások;
•alternatív képzési és kulturális projektek.

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék

PÁTRIA „Segíteni jó” fix kamatozású számla lekötés

Futamid
ı
3 hónap

Éves bruttó fix
kamatláb
3,75 %

6 hónap

4,25 %

EBKM
3,75 %
4,25 %

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, lakosságnak lakásfelújításra
Néhány a hitelcélok közül:
•nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı cseréje, beépítése
•az épületek nyári hıvédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvetı
szerkezetek beépítése
•homlokzatok és födémek hıszigetelése
•meglévı, hagyományos energiaforrással mőködtetett (gáz, szén,
elektromos áram) főtési és használati melegvíz rendszerek felújítása,
korszerősítése, átalakítása
•hıvisszanyerıs szellızési rendszer létesítése
a megújuló energiafelhasználás növelése
•+ a fenti hitelcélokkal kiegészíthetı
környezet átalakítás (fa és bokor telepítés, komposztáló telepítés)

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék

Futamidı: minimum 3 év, maximum 10 év
Összeg: minimum 500.000.-Ft, maximum 5.000.000.-Ft
Önerı mértéke: igazolás 1 millió forint feletti hiteligény esetén a
beruházási költség 20%-a

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, vállalkozások részére (felhasználóknak):
Környezettudatos üzleti vállalkozásoknak biztosítunk kedvezményes
kamatozású beruházási hitelt akik szeretnék energiafelhasználásukat
és költségeiket csökkenteni.
Néhány a hitelcélok közül:
I.Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
• Az épületek hıtechnikai adottságainak javítása
• Főtési, hőtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerősítése
• Világítási rendszerek korszerősítése
II.Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások
• Hulladék-gazdálkodási beruházások
• Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó
tevékenységek

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, vállalkozások részére (felhasználóknak):
Futamidı: maximum 120 hónap
Összeg: minimum 1 millió Ft, maximum 100 millió forint
Kamat: JBAK-2% - JBAK+1% az adósminısítéstıl függıen
Elvárt saját erı: minimum 20%, de kimutatható és igazolt
költségmegtakarítás esetén önerı igazolása nélkül is

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, vállalkozások részére (gyártók):
Környezettudatos üzleti vállalkozásoknak biztosítunk kedvezményes
kamatozású beruházási hitelt környezetkímélı termékek elıállítására,
energia- és hulladéktakarékos technológiák fejlesztésére és ezen
termékek gyártására.
Támogatható hitelcélok:
•az új technológiák, szervezési módszerek, a gazdaságos megoldást
biztosító szellemi termékek gyártása, fejlesztése.
•Kistérségi vállalkozások, amelyek megújuló alapú energiaátalakítás
alapanyagait termelik
•csomagolástechnika, hulladékgazdálkodás, napenergia-hasznosítás,
valamint az energiahatékonyság növelését elısegítı termékek
gyártása
•környezetbarát termékek elıállítása

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, vállalkozások részére (gyártók):
Futamidı: maximum 120 hónap
Összeg: minimum 1 millió Ft, maximum 100 millió forint
Kamat: JBAK-2% - JBAK+1% az adósminısítéstıl függıen
Elvárt saját erı: minimum 20%

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, közhasznú civil és nonprofit szervezetek részére
Hitelcél: Bármely hazai vagy közösségi forrásból finanszírozott
pályázat
keretében
elnyert
és
leszerzıdött
támogatás
elıfinanszírozása.
Elnyert és leszerzıdött vissza nem térítendı támogatások
megelılegezését teszi lehetıvé a Támogatási Szerzıdés/Támogatói
Okirat megkötésétıl a támogatás kifizetéséig tartó idıszakban. A
támogatások
elıfinanszírozása, az áthidaló hitel folyósítása a
teljesített számlák alapján, utólagosan, teljesítés – és forrásarányosan
történik.

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, közhasznú civil és nonprofit szervezetek részére
Futamidı: A projekt megvalósítási idıszakának kezdı idıpontjától
legfeljebb a Támogatási Szerzıdésben / Támogatói Okiratban rögzített
projekt befejezési határidı + 6 hónap, de max. 12 hónap, mely a
támogatási
összeg
kiutalásának
hiányában
évente
meghosszabbítható, maximum 3 évig
Összeg: minimum 1 millió Ft, maximum 100 millió forint
Kamat: JBAK+2%
Elvárt saját erı: A Támogatási Szerzıdésben/ Támogatási
Okiratban foglaltaknak megfelelıen (a beruházás teljes összegére
vetítve)

III. Jövı - PÁTRIA ÖkoTakarék
„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, biogazdaságok részére:
Mezıgazdasági tevékenységgel foglalkozó BIO gazdaságok,
gazdálkodók (ıstermelık), akik az alap-feltételrendszernek való
megfelelést tanúsítvánnyal vagy az ökológiai ellenırzı szervezet
igazolásával igazolják.
Hitelcél:
A mezıgazdaság versenyképességéhez, a piacok megırzéséhez, a jó
minıségő termékek elıállításához, az energia és költségtakarékos
módszerek
alkalmazásához,
a
környezetvédelmet
elısegítı
beruházásokhoz biztosítunk kedvezményes forgó és beruházási
hiteleket. Kizárólag biotermékek gyártására és feldolgozására.
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„Gazdálkodj felelısen”
Hitel, biogazdaságok részére:
Futamidı: Forgóeszköz hitel esetén maximum 36 hónap
Beruházási hitel esetén maximum 120 hónap
Összeg: minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió forint
Kamat: JBAK-2% - JBAK+1% az adósminısítéstıl függıen
Elvárt önerı: minimum 20%
Az önerı vissza nem térítendı állami támogatásból is állhat.

Jókai Mór: Ültess fát !
Ültess fát! Hogyha mást nem lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz, gondot ı visel reád
Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatád
Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát.
Ültess fát!

Köszönöm a figyelmet!

