


A győztesek

Tizenhatodik 
alkalommal 
gyűlt össze a 
bankszektor 
krémje, hogy 
kiderüljön, 
ezúttal melyikük 
teljesítményét 
találta 
kiemelkedőnek 
a nemzetközileg 
is elismert 
szakemberekből 
álló zsűri. A 
teljeskörű 
reformon átesett 
Mastercard – Év 
Bankja versenyben 
összesen kilenc 
kategóriában 
lehetett 
diadalmaskodni, 
melyek trófeáiért 
idén 13 pénzintézet 
versenyzett.



A MASTERCARD MELLÉKLETE

16 év hosszú idő, és 

büszkék vagyunk rá, hogy 

mára ez a verseny a hazai 

bankszektor legrangosabb 

eseményévé vált. Koráb-

ban azt gondoltuk, hogy a 

digitalizáció tempója már 

nem lehet gyorsabb. Az 

elmúlt tíz évben a modern 

technológiák és az inno-

vációk teljesen áthatották 

az életünket és a gondol-

kodásunkat, a mindennapi 

ügyeink szervezésétől a 

pénzügyeink intézéséig. 

Aztán jött a világjár-

vány és ma már egészen 

máshogy látjuk, mit jelent 

az, hogy gyors fejlődés. 

A technológiai eszközök 

olyan tárháza áll rendel-

kezésünkre, amelyről ko-

rábban még álmodni sem 

mertünk. A Mastercardot 

említve: egy évtizede még 

csupán nagyjából 70 termék-

kel és szolgáltatással voltunk 

jelen a különböző piacokon, 

mára ez a szám jócskán 

meghaladja a háromszázat. 

Napi működé-

sünk központ-

jában mindig az 

innovatív gon-

dolkodás áll. Ez 

azonban nem 

jelenti azt, hogy 

a régitől minden-

áron szabadul-

nunk kell.  Meg-

őrizzük azt, ami 

jó és értékes, és 

jobbá tesszük azt, 

ami mára elavult. 

Ezért is vág-

tunk bele másfél 

éve a budapesti 

csapattal, hogy a 

versenyt elemeire 

szedjük és ezeket 

alaposan meg-

vizsgálva építsük 

újra. Úgy éreztük, 

hogy a Master-

card – Év Bankja 

magas presztízsét csak 

úgy őrizhetjük meg, ha ezt 

az utat végigjárjuk. 

A visszajelzések pedig 

egyértelműek voltak: 

13 bank 62 pályázatot 

küldött be, pedig az új 

kritériumrendszer miatt a 

korábbi munka többszö-

rösét kellett befektetniük. 

A szakmai zsűritől pedig 

nagyon pozitív vissza-

jelzéseket kaptunk, sok 

esetben igazán nehéz volt 

számukra eldönteni, hogy 

Ebben a versenyben az innováció és a 
tradíció mindig is erősítette egymást

Több mint egyéves folyamat zárult le februárban, amikor 16. alkalommal adtuk át a 
Mastercard – Év Bankja díjakat. A verseny az idei évre ugyanis jelentős átalakuláson ment 
át, ami egyaránt érintette a meghirdetett kategóriákat, a pályázatok kritériumrendszerét,

a zsűri összetételét és a díjátadó eseményt is.

az adott kategóriában ki is 

a legjobb valójában. Pedig 

az ő esetükben olyan 

elismert szakemberekről 

beszélünk, akik világcé-

geknél töltenek be vezető 

tisztségeket, többen nem 

is a hazai, hanem nemzet-

közi piacok felelőseként. 

16 éve azzal a céllal 

hívtuk életre ezt a ver-

senyt, hogy reflektorfény-

be állítsuk azokat a hazai 

szolgáltatókat, akik a leg-

magasabb szinten elégítik 

ki ügyfeleik igényeit, és 

mindezt kreatív, innovatív, 

ügyfélbarát megoldások-

kal teszik. Ezzel a kiad-

vánnyal most ünnepelni 

szeretnénk a győzteseket, 

bemutatni pályázataikat 

és persze azokat a csapa-

tokat, akiknek a munkája 

nélkülözhetetlen egy-egy 

bank végső sikeréhez.  

Gratulálok minden díja-
zottnak!

Eölyüs Endre,
a Mastercard 

Magyarországért és 
Szlovéniáért felelős 

igazgatója



Az év lakossági ajánlata – CIB Bank                     6. oldal
Zsűri:
Németh Csongor, Former Group Chief Executive Officer, Addiko Bank AG
Bod Péter Ákos, Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Hámori András, Head of Retail Banking, ING Australia

Az év vállalati termék és szolgáltatás innovációja – Budapest Bank                7. oldal
Zsűri:
Balogh Levente, Elnök, Szentkirályi Magyarország
Hovány Márton, Managing Director, Hovány Csoport Magyarország
Orosz Márton, Tartalomfejlesztési igazgató, Portfolio Csoport

Az év marketingkommunikációs kampánya – OTP bank                  8. oldal
Zsűri:
Hermann Irén, Főszerkesztő, Kreatív
Pénzes Anna, Tulajdonos, ügyvezető, Media Compass
Hinora Ferenc, Elnök, Magyar Marketing Szövetség

Az év kártyadesignja – Takarékbank                    9. oldal
Zsűri:
Bérczi Linda, Kulturális menedzser, MNB Ingatlan Kft.
TakerOne, Street art / mural művész
Koós Pál, Rektorhelyettes, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Az év UX megoldása – OTP Bank és GRÁNIT Bank                   10-11. oldal
Zsűri:
Boros Botond, Marketingvezető, Google
Hoffer Gábor, Senior Director of UX, LogMeIn
Zádori Adrienn, Alapító, UI Academy

Az év társadalmi kezdeményezése – Erste Bank                            12. oldal
Zsűri:
Pistyur Veronika, Ügyvezető, Bridge Budapest
Schranc Tünde, Társalapító, Appy
Pethe Zsolt, Magyarországi programigazgató, Ashoka

Az év fenntartható bankja – OTP Bank                             13. oldal
Zsűri:
Jenei Attila, Üzletágvezető, Denkstatt Hungary Kft.
Lukács Ákos, Üzletágvezető, Deloitte
Harangozó Gábor, Habilitált egyetemi docens, 
Budapesti Corvinus Egyetem
Hankó Gergely, Ügyvezető igazgató, Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Az év bankára – Búza Éva                              14. oldal
Az év mobilbanki megoldása – OTP Bank                        15. oldal

Zsűri:
Csertán Ákos, Managing partner, Frontira
Dobó Mátyás, Vállalati Szolgáltatások Üzletág 
vezérigazgató-helyettese, Vodafone Magyarország Zrt.
Sztanó Imre, Chief Digital Officer International, NN Group

Az év társadalmi kezdeményezése különdíj – Bankszövetség                        16. oldal
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A MASTERCARD MELLÉKLETE

2021
Év Bankja
Mastercard  A verseny

a bankvezérek szemével
Így látták a díjazott bankok vezetői
a Mastercard – Év Bankja 2021 versenyt.

Ákos Tamás, a CIB Bank vezérigazgató-helyettese 
(lakossági üzletág):
„Az Év Bankja díj évről évre lehetőség nyújt, hogy a pénzügyi 

szektor megmérettesse magát egy független, szakmai zsűri 

előtt. A CIB innovatív megoldásai a korábbi évek során számos 

alkalommal értek el szép eredményeket, így idén is nagy izga-

lommal fogtunk a pályázat elkészítéséhez.

A CIB Bank első helyezése a „Mastercard, Az év lakossági 

ajánlata” kategóriában egyértelmű megerősítése annak az élet-

pálya-alapú gondolkodásnak, amellyel ügyfeleink felé fordulunk. 

Az ügyféléletút-menedzsment bankunk egyik legmeghatáro-

zóbb stratégiai célja és feladata, amelyben az ügyfeleink fejlődé-

sének és saját növekedésünk fenntarthatóságát látjuk. Emellett 

„Az év UX megoldása” kategóriában elért második helyezésünk 

visszajelzés digitális megoldásaink stratégiai fontosságáról és 

arról, hogy ennek kapcsán is a helyes úton járunk.

Büszke vagyok kollégáimra, arra a közösségre, melynek szak-

értelme és kitartása testet ölt ebben az elismerésben!”

Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank elnök-vezérigazgatója:
„Az otthonteremtés mindannyiunk életének része, amihez túlnyomó többségben 

bankhitelt veszünk igénybe. A jelzáloghitelek felvétele évtizedek óta alig változott, 

időrabló, sok papírmunkával járó, fárasztó feladat, amelynek költségeit a közvetítők 

szerepvállalása tovább növeli.

A GRÁNIT Bank szerint azonban a lakáshitelezés is lehet egyszerű, gyors és 

költségtakarékos is, amelyhez egy átlátható, digitális folyamatot alakítottunk ki a 

GB Solutions közreműködésével. A GRÁNIT Bank online felületén elérhető Otthon 

Kalkulátorral gyorsan kiszámolhatják az ügyfelek, hogy mennyi hitelt vehetnek fel, és 

amennyiben az általuk megadott adatok helyesek, a pár perc alatt kalkulált összeget 

bizonyosan meg is kapják.  

A hitel-előbírálattal egyenrangú kalkuláció, a digitális ügyfélfiók, az egyszerűen ki-

tölthető okosnyomtatványok és – a digitális csatornákon elérhető - személyes GRÁNIT 

bankos tanácsadók a legjobb ügyfélélményt biztosítják.

Nagy örömmel tölt el minket, hogy eme – a hazai piacon első – digitális lakáshitel-

igénylési eljárást az év UX megoldásának választotta a magyar bankok legrangosabb 

versenyének szakmai zsűrije.”



Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding transzformációért 
felelős vezérigazgató-helyettese:
„Hatalmas büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Magyar 

Bankholding tagbankjai idén két, az üzleti stratégiánkban kiemelt 

jelentőségű területen is győzelmet arattak, ahogy az is, hogy 

„Az év társadalmi kezdeményezése” kategóriában is dobogós 

helyeket szereztünk.

Mivel a vállalati szegmens jelentősége kimagasló a hazai gaz-

daságban, stratégiai célunk, hogy innovatív, piacvezető meg-

oldásainkkal támogassuk a szektor sikerességét. Ennek egyik 

kulcsa a digitális megoldások minél szélesebb körű alkalmazása, 

például egy olyan pénzügyi asszisztenssé, mint a BUPA.

Az ország második legnagyobb bankcsoportjaként az ügy-

félélmény növelésére is kiemelt hangsúlyt fektetünk, amelyhez 

a kártyadesign is hozzájárul. Ennek köszönhető, hogy idén a 

Takarékbank Business Gold bankkártyája lett az első „Az év 

kártyadesignja” kategóriában, és büszkék vagyunk rá, hogy a 

második és harmadik helyet is a bankcsoport tagbankjai, az MKB 

és a Budapest Bank érdemelték ki.”

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója:
„Nagyon örülünk annak az elismerésnek, amelyet a Pénzügyi tuda-

tosság oktatási programunk kapott a Mastercard – Év bankja 2021 

versenyben. Az év társadalmi kezdeményezése kategóriában. Az Erste 

Social Banking abból a célból jött létre a bankcsoport minden orszá-

gában a 2010-es évek derekán, hogy az Erste megerősíthesse azt az 

alapidentitását, amely 200 évvel ezelőtt életre hívta pénzintézetünket. 

Ahogy akkor az Erste Sparkasse – a korban egyedülálló módon – a nem 

kiváltságos rétegek számára nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat, úgy 

napjainkban az Erste Social Banking is azok számára igyekszik külön-

leges termékekkel és támogatással megkönnyíteni a mindennapokat, 

akikben mások kevéssé hisznek. A díj e munka elismerését jelenti, 

melyre a projektekben részt vevő civil partnereinkkel közös sikerként 

tekintünk. A Pénzügyi tudatosság oktatási programunkat idén is foly-

tatjuk, hogy minél több gyerek számára nyújthassunk valódi segítséget 

a pénzügyek terén, és ezáltal a magunk eszközeivel hozzájárulhassunk 

ahhoz, hogy a jövőben pénzügyileg tudatos, sikeres és boldog felnőt-

tek válhassanak belőlük.“

Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, az OTP 
Bank Retail Divíziójának vezetője:
„Komoly elismerésnek és rendkívül jó visszajelzésnek tartjuk a 

most elnyert díjakat. Azt bizonyítják, hogy jó irányba haladnak a 

digitális fejlesztéseink, ügyfeleink számára tudunk olyan új meg-

oldásokat biztosítani, amelyekkel könnyebbé és hatékonyabbá 

tehetjük banki ügyeik intézését. Ezen felül megalapozott az üzleti 

stratégiánk, illetve stabil működésünket is fent tudtuk tartani. Kö-

szönjük ügyfeleink bizalmát, és kollégáimnak a rengeteg munkát, 

ami nagyban hozzájárult az elismerésekhez. Gratulálok a verseny 

további díjazottjainak.”



A MASTERCARD MELLÉKLETE

Lakossági ajánlatok tekin-

tetében rendkívül széles 

a választék a piacon, ter-

méktulajdonságban vagy 

árazásban ma már nehéz 

újat alkotni. A verseny 

sokkal inkább a minőség, 

a biztonság és a transzpa-

rens kommunikáció tekin-

tetében zajlik – tapasztal-

ják a mindennapokban a 

CIB Bank szakemberei. Az 

ügyfelek elvárják, hogy a 

bank ne csak egy átlagos 

pénzintézet, hanem egy 

támogató partner legyen, 

aki érti az igényeiket és 

gyorsan reagál rájuk, to-

vábbá akihez fordulhatnak 

tanácsért pénzügyi jellegű 

kérdéseikkel. Ennek egyik 

kulcsa a kommunikációban 

és a kérdések érthető, pro-

fesszionális megválaszo-

lásában, valamint 

az ügyfélélményt 

kiteljesítő digitális 

megoldásokban 

rejlik.

A CIB Bank 

életében a 14 éves 

kortól elérhető ECO 

FirstStep számla 

bevezetése a tavalyi 

év legelőremuta-

tóbb és legjobb 

döntései közé 

tartozik. Már az első 

hónapok eredmé-

nyei alapján kijelenthető, 

hogy a fintech cégek je-

lenléte mellett a fiatalabb 

korosztályok is igénylik a 

banki kapcsolatot. A korai 

viselkedési mintázatokat 

elemzik, hogy az ezekből 

szerzett tapasztalatot 

beépíthessék a szolgálta-

tásokba, de a digitális affi-

nitás és az aktív használat 

már most érzékelhető 

attitűdök.

Az ECO ForYou cso-

magja kapcsán a CIB 

Bank olyan platformo-

kon is megjelent, mint a 

Spotify vagy a TikTok. Az 

ennek kapcsán szerzett 

tapasztalatok rendkívül 

pozitívak, a bank olyan 

elérési számokat tudhatott 

magáénak, amelyeket a 

klasszikus kommunikáci-

ós eszközökkel korábban 

meg sem közelítettek. 

Ennek ismeretében aligha 

A TikTokról 
a bankba
A CIB Bank vallja, hogy a fiatalkorban történő első bankszámlanyitás 
egy olyan meghatározó élmény, amelyet tanácsadóinak szakértelme és 
támogatása tud tökéletessé tenni. Az ECO termékcsalád nem csak az 
első lépéseknél, de a folytatásban is végigkíséri az ügyfelet.

meglepő, hogy a jövőben 

is tudatosan haladnak 

tovább ezen az úton.

A már nagykorú, 18–24 

éves diákok számára rég-

óta kínál számlavezetési 

megoldást a CIB Bank, az 

igazi kihívást a hatékony 

kommunikáció jelenti 

ennél a célcsoportnál. 

Rendkívüli kihívás megta-

lálni azokat a csatornákat 

és nyelvezetet, amely a 

jogszabályi megfelelés 

mellett is kitűnik a „szür-

ke” pénzintézeti kommu-

nikációból és rávilágít egy 

bankkapcsolat előnyeire.

„A Mastercardnál hi-

szünk abban, hogy egy 

vállalatnak a legszebb 

küldetése folyamatosan 

egyszerűbbé, kényelme-

sebbé tenni az embe-

rek életét. A bankokkal 

karöltve ezt elsősorban a 

pénzügyekben, a fizetési 

megoldásokban valósítjuk 

meg. Éppen ezért kiemelt 

figyelemmel követjük 

és minden évben nagy 

örömmel díjazzuk azt a 

hazai pénzintézményt, 

aki adott évben a legjobb 

megoldással segítette 

ügyfelei életét” – avat be 

a díj odaítélésének hátte-

rébe Romvári Frigyes, a 

Mastercard régiós ügy-

félkapcsolatokért felelős 

vezetője, a kategória 

menedzsere.

A CIB Bankot az ECO termékcsalád megvalósítása 
során az életpálya alapú gondolkodás 
vezérelte és ennek mentén alakította ki az 
egyes életszakaszokhoz legjobban illeszkedő 
szolgáltatásait. A termék egyik erőssége, 
hogy nem csak egy-egy életszakaszra nyújt jó 
megoldást, de az ügyfél teljes életútját végigkíséri. 
Az ECO számlacsomag család jó példa arra, 
hogy az ügyféligények változása és a testre 
szabott pénzügyi ajánlatok ma már nem csak 
összeegyeztethetőek, de vonzó és hosszú távon is 
fenntartható megoldást is jelenthetnek az ügyfelek 
számára.

C I B B A N K É L E T PÁ LYA C S A PAT



A termék tervezése 2017-ben, 

a Budapest Bank csoportnál 

kezdődött el, és már ebben 

a szakaszban cél volt az, 

hogy ne csak a NAV online 

rendszerével összeköthető 

számlázót alkossanak, hanem 

a nyílt bankolás (PSD2) adta 

lehetőségeket kihasználva 

ennél sokkal összetettebb, 

a hétköznapi bankoláson 

túlmutató, beyond banking 

ökoszisztémát fejlesszenek. 

A BUPA használatával a vál-

lalatvezetők és munkatársaik 

nem csak számlát kiállítani 

és befogadni tudnak, hanem 

a vállalat valós idejű pénz-

ügyi adatainak 

áttekintésén 

túl, támoga-

tott bankoknál 

vezetett aktív 

bankkapcsolat 

esetén, akár fi-

zetést is kezde-

ményezhetnek 

a felületről.

„Amire talán 

a legbüszkéb-

bek vagyunk, 

hogy a BUPA 

az egyik első 

olyan pénzügyi 

asszisztens a 

hazai piacon, 

amellyel – a 

támogatott 

bankszámlával 

összekötve – a 

kisvállalkozók a 

számlakiállításon és befoga-

dáson túl azok kiegyenlítését 

is egy felületen hajthatják 

végre” – mondta Tóth Balázs, 

a BUPA termékfejlesztési 

vezetője.  

Olyan platformot akar-

tak létrehozni, amely egy 

kisvállalkozás mindennapos 

pénzügyi tevékenységének 

jelentős részét lefedi, és 

a számlázáson túl egyéb 

segítséget is nyújt számukra. 

A fejlesztők úgy gondolták, 

hogy minden olyan erőforrás, 

ami nem az adminisztrációra 

megy el, az a valós cégveze-

tési feladatokra, bővülésre, 

új termékek, szolgáltatások 

bevezetésére fordítható, ami 

egyértelmű versenyelőnyt 

jelent a felhasználók számára. 

A cégvezetők hozzáférést 

adhatnak könyvelőik számára 

is, akik így egyszerűen elérik 

és kezelhetik a cég kimenő és 

bejövő számláit, illetve külön 

meghatalmazással átutalási 

megbízást indíthatnak, amit a 

cégvezető később bármikor 

jóváhagyhat a netbankban.

A BUPA, bár hagyomá-

nyos számlázóként is nagy 

segítséget nyújt a vállalatve-

zetőknek, mégis a legtöbb 

előnyt a bankszámlával való 

összekötés után nyújtja. Ez a 

funkció jelenleg az MKB Inter-

netbankban (korábban BB) 

vezetett számlákkal érhető el, 

ám a BUPA középtávú tervei 

közt szerepel a szolgálta-

tás kiterjesztése a Magyar 

Bankholding tagbankjainál 

vezetett további számlákra, 

s ezzel már több százezer 

kisvállalkozás számára lesz 

elérhető minden funkció. 

BUPA – a Digitális 
Pénzügyi Asszisztens
A kkv szektor digitalizációs trendjeit látva a Magyar Bankholding 
Zrt. tagja, a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. egy olyan platformot 
fejlesztett, amely megoldást nyújt a mikro- és kisvállalkozások 
számára, hogy a mindennapi pénzügyeik adminisztrációját egy 
felületről intézhessék, a számlázástól a tranzakciók elindításáig. Így 
született meg a BUPA digitális pénzügyi asszisztens.

Ráadásul hamarosan meg-

újul a teljes felület és elérhe-

tővé válik a BUPA mobilalkal-

mazás, így már telefonról is 

lehetőség lesz kényelmesen 

kezelni a céges adminisztrá-

ciót. A Magyar Bankholding 

kiemelt célja, hogy piacve-

zető digitális megoldásokat 

nyújtson a bankszektorban, 

a BUPA pedig tökéletesen 

illeszkedik ebbe a stratégiába. 

„A Mastercard számára a 

vállalkozói szektor kiemelt 

fontosságú, hiszen ezek a 

cégek adják a hazai gazdaság 

gerincét. Legyen szó akár 

egy többszáz főt foglalkoz-

tató nagyvállalatról, akár egy 

kisvállalkozásról, kulcsfontos-

ságú, hogy testreszabott, a 

napi üzletmenetet támogató, 

innovatív megoldásokkal 

segítsük munkájukat, és 

kiemeljük azokat a banko-

kat, akik élen járnak ebben a 

munkában” – mondta Berkes 

Tibor, a Mastercard üzletfej-

lesztési igazgatója, a kategó-

ria menedzsere.

A BUPA az első olyan nyílt bankolásra épülő 
pénzügyi asszisztens a piacon, amely – a 
bankszámlával összekötve – lehetővé teszi, 
hogy egy beérkező számla kiegyenlítéséhez ne 
legyen szükség az adatok másolására, hanem 
a tranzakciók ugyanezen a felületen azonnal 
elindíthatók legyenek. A zsűri nagyra értékelte, 
hogy az alkalmazás amellett, hogy izgalmas 
innovációt jelent, a gyakorlatban is jól működik.

TÓT H B A L Á Z S ,  A B U PA 

T E R M É K F E J L E SZ T É S I  É S 

P É NZFO R G A L M I  V E ZE TŐJ E



A MASTERCARD MELLÉKLETE

A kampányt megelőzően 

készült kutatásokból az OTP 

Bank marketingkommu-

nikációs szakemberei azt 

látták, hogy a célcsoport 

közel háromnegyede szerint 

fontos az előre tervezés, 

kétharmadukban pedig az 

igény is megfogalmazódott, 

hogy szeretné kézben tartani 

az irányítást az élete felett. 

Vagyis jellemzi őket a tuda-

tosságra törekvés, azonban 

ennek tényleges megvalósí-

tásával kapcsolatban sokszor 

akadályba ütköznek. Mivel a 

pénzügyi tudatosság fejlesz-

tése az OTP új internetbanki 

és mobilalkalmazási szolgálta-

tásának is fontos erőssége, így 

adta magát, hogy a kampány 

fókuszába is ez kerüljön.

A digitális szolgáltatások 

kommunikációjában az új in-

ternet- és mobilbank beveze-

tése előtt is bevált gyakorlat-

ként működött az online 

térben való folyamatos 

megjelenés a kampány-

szerű gondolkodás 

helyett. Az új csatornákat 

népszerűsítő kampánynál 

is egész éves, folyamatos 

kommunikációt terveztek, 

mely a PPC és saját esz-

közök használatán alapult, 

egy-egy erősebb peak 

időszakban pedig az ATL 

és PR eszközeiket is beve-

tették. A külső kommuni-

káció mellett a kampány-

nak fontos elemét képezte 

a bank saját felületeinek 

és saját kommunikációs 

csatornáinak használata a 

kampányüzenet közve-

títésére. Ennek keretében az 

OTP weboldalán, a korábbi 

internetbank és mobilbank al-

kalmazás felületén megjelenő 

bannerek, számos, részletesen 

szegmentált eDM és alkal-

mazás push üzenet kiküldés, 

valamint a bankfiókokban 

elérhető plakátok és prospek-

tusok is hatékonyan támogat-

ták a kampány sikerét. Míg 

az ATL csatornák az image 

célt szolgálták és awareness-t 

építettek, az online eszközök-

kel az új alkalmazás letöltését 

célozták. Emellett a kampányt 

a hangsúlyos belső kommu-

nikációs aktivitás/tartalom 

sorozat is hatékonyan tudta 

támogatni.

Egy applikáció, amiért 
elmész a bankba
Az OTP Bank 2020 őszén újította meg internetes és mobilbanki 
szolgáltatását, melyek eléréséhez a felhasználóknak nem csak 
egy új applikációt kellett letölteniük, de új szerződést is kellett 
kötniük. A bank marketingcsapatának ez komoly kihívást jelentett, 
amelyhez célcsoport-elemzéssel, kreatív gondolkodással és innovatív 
marketingötletekkel közelítettek.

„A Mastercardnál úgy 

gondoljuk, hogy nem elég, ha 

nagyszerű dolgokat teszünk 

le az asztalra, akkor vagyunk 

igazán sikeresek, ha láttatjuk is 

azokat. A bankok esetében is 

kevesebbet ér az innováció, a 

kiválóság és az újszerű fejlesz-

tések, ha azokat nem ismerik 

meg az ügyfelek. Ezért fontos, 

hogy platformot adjunk a 

legjobb banki marketing-

kommunikációs kampányok 

versenyének, és elismerjük 

a legjobbakat” – mondta el 

a díjazott kampány kapcsán 

Szalkai Réka, a Mastercard 

Magyarországért felelős mar-

keting igazgatója, a kategória 

menedzsere.

Az integrált, számos esz-

közt felvonultató kampány-

tervezés és a folyamatosan 

optimalizált médiatervezés 

meghozta a gyümölcsét, 

hiszen az üzleti célok elérése 

mellett a márkaimázson is 

mérhető elmozdulás teljesült. 

Az OTP Bank marketing-

kommunikációs szakemberei 

mindezek ismeretében úgy 

gondolják, hogy az integrált 

és always-on típusú kampány-

ban gondolkodás mellett a 

folyamatos jelenlét és edu-

káció lehet a kulcs egy olyan 

cél elérése érdekében, ahol 

nagyszámú ügyfelet szeret-

nének egy új szolgáltatás 

igénybevételére biztatni.

A zsűri nagyra értékelte, hogy a marketingcsapat 
a teljes kampány során figyelt a márkaértékek 
illeszkedésére, és amellett, hogy a nehéz 
feladathoz új eszközöket is kerestek, a kampány 
minden egyes eleme következetesen átgondolt 
maradt.

A Z OT P B A N K M A R K E T I N G É S KO M M U N I K ÁC I Ó S 

P R OJ E K TC S A PATA



Egy bankkártya-designnak 

számos különféle szempont-

nak kell 2022-ben megfelel-

nie. Mindenekelőtt legyen 

időtálló – hiszen minimum 

négy évig fogja nézegetni, 

használni az ügyfél –, legyen 

felismerhető, megkülönböz-

tethető a többitől, és legyen 

kiemelt fontosságú tárgy, 

amely adott esetben nem 

egyszerűen egy bankkártya, 

hanem az aranykártya. Eze-

ken felül legyen egyszerű és 

letisztult, megjelenésével is 

reprezentálja a bankot, illetve 

feleljen meg a gyártástech-

nológiának, továbbá ne csak 

fizikai valójában, de digitális 

kijelzőkön is legyen attraktív.

Másként viszonyul egy 18 

éves a junior bankkártyájához 

és egy cégvezető az arany 

business kártyájához. A fiata-

lok ma már leginkább digitali-

zálják a bankkártyájukat, míg 

egy kiemelt ügyfél vagy egy 

cégvezető pénztárcájában 

bizonyosan ott sorakoznak a 

kártyák, és gyakran használja 

is őket. „A kártya minden-

kinek fontos, de másként. 

Általánosságban elmondha-

tó, hogy a bankkártya és vele 

együtt a digitalizált kártya 

az okostelefonon/okosórán 

minden nap velünk van, és 

ha bárkit megkérdezünk, 

hogy mi az az 5 legfonto-

sabb tárgy, amelyet magával 

visz, ha kimozdul otthonról, 

a bankkártya és a telefon 

mindig közte van” – mondta 

Sík Tímea, a Takarékbank ter-

mékkommunikációs vezetője. 

„Amikor minőségi és 

innovatív pénzügyi szol-

gáltatásokról beszélünk, a 

legtöbb ügyfélnek elsőként 

aligha az esztétikai élmény 

jut az eszébe. Mi a Master-

cardnál mégis úgy gondoljuk, 

hogy a megjelenés, a design 

ugyanúgy az ügyfélélmény 

fontos és elengedhetetlen 

része. Ebből a megfontolás-

ból az idén szerettük volna 

díjazni az év kártyadesignját 

is” – mondta Rácz Anna, a 

Mastercard marketing- és a 

kategória menedzsere.

Magát a tervezést két 

tényező befolyásolja: az 

arculat és a gyártástechnoló-

gia. Innentől kezdve szabad 

a pálya, és az alkotásé a 

főszerep. A jó tervező szakér-

telmére van bízva, hogy mit 

Rombusz a 
téglalapon
A Takarékbank 2020-ban újította meg kártyaportfólióját, és 
egyúttal ki is bővítették. A paletta egyik legmeghatározóbb darabja a 
Business Gold kártya, melyet Rigó Krisztina designer készített.

hoz ki ebből, hogyan formálja 

az elemeket és a színeket. Ez 

hosszú folyamat: minimum 

6–8 hónap, amíg a tervező 

alkotói tapasztalatával kitalált 

ötlete és a design megva-

lósul, és az ebből gyártott 

fizikai kártya eljut az ügyfél-

hez. A tervező mellett pedig 

folyamatosan jelen van a 

megbízó, aki figyel arra, hogy 

a brand a megfelelő módon 

visszaköszönjön a kártyán. 

„Ha a designer és a megbízó 

között erős összhang van, az 

nagyon szerencsés szakmai 

találkozás, és pozitívan hat a 

teljes tervezési folyamatra” – 

tette hozzá Rigó Krisztina és 

Sík Tímea.

A zsűri értékelte a kivitelezés minőségét, 
és hogy azon úgy köszönnek vissza a brand 
elemei, hogy a végeredmény egyszerre lett 
karakteres és letisztult. Külön kiemelték, hogy a 
kártya megjelenése és esztétikuma egyaránt jól 
illeszkedik a vállalkozói, üzleti ügyfélcsoporthoz, 
akik nap mint nap használják.

S Í K T Í M E A ,  A TA K A R É K  B A N K T E R M É K KO M M U N I K ÁC I Ó S 

V E ZE TŐJ E É S R I G Ó K R I SZ T I N A D E S I G N E R



A MASTERCARD MELLÉKLETE

Az elmúlt években az OTP-

nél is jelentősen megnőtt 

azon banki ügyfelek száma, 

akik digitális eszközön 

keresztül intézik pénzügye-

iket. A koronavírus-járvány 

tovább növelte az online 

lehetőségek népszerűségét, 

melynek hatására még nyi-

tottabbá váltunk a digitális 

pénzügyi szolgáltatások 

megismerésére és haszná-

latára. 

A teljes értékű, korlátozá-

sok nélküli, nem valós idejű 

ügyfél-átvilágítással történő 

számlanyitás lehetőségét 

az MNB 26/2020. (VIII.25.) 

számú rendeletében tette 

lehetővé, azonban már 

korábban megkezdődtek 

a tervezések. A tervezés 

során nagy hangsúlyt 

kapott az ügyféligény 

és ügyfélélmény, így 

a Selfie számlanyitás 

bevezetésével egy 

egyszerű és gyors on-

line ügyfél-átvilágítási 

folyamatot valósítottak 

meg az OTP Smart-

Bank alkalmazáson 

keresztül, ahol az ügy-

feleknek lehetőségük 

nyílt lakossági fizetési 

számlanyitásra a nap 

bármely időszakában. 

Fontos szempont volt 

továbbá, hogy azt a 

számlanyitást követő-

en azonnal használni is 

tudják, és haladékta-

lanul hozzáférjenek a 

pénzügyeikhez.

A szolgáltatás iránt már 

azelőtt nagy érdeklődés volt, 

hogy bármilyen azt támoga-

tó kampány elindult volna. 

A fiatalokat célzó fejlesztés 

hatására jelentős növekedés 

tapasztalható a korosztály-

ban a Selfie-s számlanyitás 

terén. Az egyszerűbb banki 

ügyekhez egyre inkább az 

online lehetőségeket keresik 

és várják el az ügyfelek, de 

természetesen továbbra is 

számos olyan banki termék 

létezik, amelyek igénybevéte-

le során az ügyfelek szemé-

lyes tanácsadást igényelnek.

„A Mastercardnál valljuk, 

hogy a terméktervezés során 

Szelfizz egy 
számláért
Egyre inkább felértékelődnek azok a digitális megoldások, 
amelyek segítségével online intézhetjük banki ügyeinket – 
tapasztalták az OTP Banknál. A Selfie számlanyitás bevezetésével 
egy egyszerű és gyors online ügyfél-átvilágítási folyamatot sikerült 
megvalósítani az OTP SmartBank alkalmazáson keresztül.

a felhasználó igényeinek 

kell a középpontban állniuk. 

A pénzügyi szolgáltatások 

során különösen meghatározó 

kérdés, hogy milyen élményt 

kap az ügyfél. Ezért is díjazzuk 

évről évre azokat a megol-

dásokat, amelyek egy-egy 

szakmai területen kimagasló 

ügyfélélményt nyújtanak. 

Idén a kapcsolat kezdetét – a 

szolgáltatással való első ta-

lálkozást és az onboardingot 

helyezzük a középpontba” – 

világítja meg a díj odaítélésé-

nek hátterét Mondovics Péter, 

a Mastercard marketing és a 

kategória menedzsere.

A felhasználói élmény 

tervezése évek óta fontos 

szerepet tölt be az OTP Bank 

életében. Korábban is design-

ügynökségek támogatták 

a kiemelt projekteket, 2018 

óta saját „Customer Experi-

ence Design” kompetencia 

működik. Jelenleg mintegy 

20 designer dolgozik azon, 

hogy az OTP Bank megért-

se az ügyfelek problémáit, 

fájdalompontjait és olyan 

megoldásokat készítsenek, 

amik könnyen érthetőek és 

felhasználóbarátak. Ilyen volt 

például a Selfie számlanyitási 

folyamat tervezése, fejleszté-

se is, melynek során számos 

interjút és felhasználói tesztet 

készítettek, majd ezek alapján 

folyamatosan iterálták a 

terveket.

Az OTP Bank Selfie számlanyitás megoldása 
egy alapvető, mégis sokszor bonyolult banki 
ügyintézést tesz egyszerűvé magas ügyfélélmény 
mellett. Mindezt ráadásul úgy teszi, hogy kiaknázza 
a multi-channel megoldásokban rejlő lehetőséget, 
így nagyobb szabadságot ad ügyfeleinek, hogy a 
számukra legegyszerűbben kezelhető eszközön 
nyissanak bankszámlát.

A Z OT P B A N K S E L F I E SZ Á M L A N Y I TÁ S M EGVA LÓ S Í TÁ S Á N A K

K U LC S E M B E R E I



A GRÁNIT Bank új lakáshi-

tel-kalkulátorát jellemzően 

azok a digitális megoldások-

ban jártas fiatal vagy közép-

korú párok veszik igénybe, 

akik a hosszadalmas, időrabló 

személyes banki ügyintézés 

helyett keresnek modern 

alternatívát.  

Magyarországon a lakáshi-

tel-igénylés legtöbb esetben 

állami támogatások igénylésé-

vel is együtt jár, melynek szer-

teágazóak a lehetőségei. Erre 

a komplex kérdésre kerestek 

a GRÁNIT Bank munkatársai 

egy egyszerű és átlátható 

megoldást: az Otthon Kalku-

látor egy pár perces kérdéssor 

kitöltése után a legkedve-

zőbb lakáshitel és támogatás 

kombinációt mutatja be a 

felhasználóknak. Mivel a telje-

sen online lakáshitel-igénylési 

folyamat iránt is rendkívüli 

érdeklődést tapasztaltak 

a bank munkatársai, ezért 

folyamatos fejlesztésekkel 

biztosították, hogy a GRÁNIT 

Lakáshitel és a GRÁNIT Zöld 

Otthon Lakáshitel end-to-end 

online benyújtható legyen. A 

pénzintézet itt nem áll meg, 

2022-ben további újításokkal 

igyekszik tökéletesíteni az 

ügyfélutat és fokozni az ügy-

félélményt.  

A fejlesztéssel kapcso-

latban rengeteg pozitív 

visszajelzés érkezik a GRÁNIT 

Bankhoz, 

hiszen 

ennek 

köszönhe-

tően olyan 

kérdésekre 

kapnak 

percek alatt 

érthető 

választ, 

amire más-

hol órákig 

kellene vár-

niuk, vagy 

amiért akár 

többször is 

fel kellene 

keresniük 

szemé-

lyesen a 

fiókbeli 

ügyintézőt. 

Az ügyfelek értékelik azt 

a transzparens működést, 

hogy a kalkulátorok a valóban 

felvehető hitelösszeget mu-

tatják meg nekik, amennyiben 

a kalkuláció során beadott 

adatokat később a megfelelő 

módon igazolják. A visszajel-

zések alapján a Digitális Ügy-

félfiókot is szeretik a GRÁNIT 

Bank ügyfelei, ahol nemcsak 

hogy minden tudnivalót és 

Lakáshitelt 
egyszerűen
Álmai otthonának keresése közben mindenki szeretné pontosan 
tudni, mi az, ami még belefér, és mi az, ami már túllóg a kereten. 
A GRÁNIT Bank Otthon Kalkulátora csupán néhány percnyi online 
ügyintézés alatt pontos válasszal szolgál erre a kérdésre.

dokumentumot megtalálnak 

egy helyen, hanem rendkívül 

könnyen kezelhető és fel-

használóbarát kialakítású is. 

A bank nagy hangsúlyt fektet 

az ügyfélvisszajelzésekre, és 

gyakran adaptálják a javasla-

taikat az ügyfélelégedettség 

növelése érdekében.

„A Mastercardnál azt 

valljuk, hogy a termékterve-

zés során a középpontban 

mindig a felhasználó igényei 

kell, hogy álljanak. Bármilyen 

megoldás, amit az emberek 

kezébe adunk, nem lehet ön-

célú, és figyelembe kell ven-

nie a használók szempontjait” 

– mondta el Mondovics Péter, 

a Mastercard marketing és a 

kategória menedzsere.

 Az Otthon Kalkulátor egy-

szerű és felhasználóbarát mű-

ködése a banknál leadott la-

káshitel-igénylések számában 

is megmutatkozik. 2021-ben 

a GRÁNIT Bank lakáshitel-ál-

lománya megsokszorozódott, 

ügyfeleik közül pedig egyre 

többen választják a digitális 

lakáshitel-igénylési megoldá-

sukat, amelyet 2022-ben még 

gyorsabbá és kényelmesebbé 

tesznek majd.

A zsűri a GRÁNIT Bank pályázata kapcsán kiemelte 
a termék emberközeli, barátságos kialakítását, 
amely lényegre törő, látványos eszközökkel, 
könnyen érthető tájékoztatás mellett vezeti végig 
az ügyfelet a lakáshitel-igénylés komplex, sokszor 
rideg és nehezen értelmezhető folyamatain.

A Z I N N OVÁC I Ó A G R Á N I T B A N K L A KO S S ÁG I  ÜZL E TÁG Á N A K É S A G B 

S O LU T I O N S F E J L E SZ TŐ C S A PATÁ N A K SZO R O S EGY Ü T T M Ű KÖ D É S É V E L 

J ÖT T L É T R E .  A D Í JAT A K É P E N J E N D R O LOV I C S P É T E R ,  A G R Á N I T B A N K 

L A KO S S ÁG I  ÜZL E TÁG É RT F E L E LŐ S V E ZÉ R I G A ZG ATÓ - H E LY E T T E S E ,  I L L E T V E 

J E N D R O LOV I C S M ÁT É ,  A G B S O LU T I O N S V E ZÉ R I G A ZG ATÓJA TA RTJA .



A MASTERCARD MELLÉKLETE

Az Erste Social Banking el-

sődleges feladata azon hazai 

civil szervezetek és társadal-

mi vállalkozások felkarolása, 

melyek társadalmi értékte-

remtést végeznek, nehéz 

sorsú emberek százezreinek 

nyújtanak segítséget. Ezekkel 

a szervezetekkel igyekszik az 

Erste szakmai együttműkö-

déseket is kiépíteni, melynek 

egyik eredménye a Pénzügyi 

tudatosság oktatási program. 

A középiskolás gyerekek és 

fiatal felnőttek vonatkozó 

ismereteit fejleszteni hiva-

tott program során a bank 

munkatársai eddig 7 civil 

partnerrel dolgoztak együtt, 

törekedve arra, hogy mind az 

általuk használt oktatási mód-

szertanok, mind a programja-

ik kedvezményezettjei 

rendkívül sokszínűek 

legyenek.

Az Erste pénzügyi 

tudatosság oktatási 

programja az elmúlt 

két évben több mint 

3000 rászoruló fiatalt 

ért el, és a szervezők 

törekednek rá, hogy a 

résztvevők mind szé-

lesebb köre juthasson 

hozzá többalkalmas 

és ezáltal nagyobb ha-

tással járó oktatáshoz. 

A program koncep-

ciója a mintegy 400 

szervezetet számláló 

partneri hálózat bevonásá-

ra épül, melyek közül egy 

meghívásos pályázat során 

választják ki azokat, akikkel 

a későbbiek során aktívan 

együtt dolgoznak.

A programban részt vevő 

oktatók, banki szakemberek 

sok személyes tapasztalattal 

gazdagodnak. Előfordult, 

hogy az egyik résztvevő a 

képzés során megosztotta 

a saját aktuális pénzügyi 

problémáját, amit személyes 

mentoráció és ennek köszön-

hetően a kérdéses tartozás 

rendezése követett. Máskor 

a diákhitellel kapcsolatos 

tévhiteket sikerült eloszlatni-

uk. Különösen szívbemarkoló 

volt annak az értelmi sérült 

fiúnak a története, akiben a 

Oktatással a 
leszakadás ellen
A szegény sorsú, kevésbé iskolázott rétegeknek nyújt fontos és azonnal 
hasznosítható tudást az Erste Social Banking programja, amiben az 
elmúlt két évben több mint 3000 rászoruló fiatal vehetett részt. A 
programból érkezett visszajelzésekből maga a bank is sokat tanul.

programunk hatására tudato-

sult, hogy amikor az édesany-

ja elküldi a piacra bevásárolni 

némi készpénzzel, akkor az 

nem egy normális helyzet, 

hogy egy adott árustól min-

dig visszajáró nélkül távozik.

„A Mastercard hisz abban, 

hogy egy felelős vállalkozás 

elkötelezett a munkatársai, az 

ügyfelei, de a szélesebb érte-

lemben vett környezete, így 

a teljes magyar társadalom 

iránt is. Éppen ezért szeret-

tük volna idén is kiemelni 

azokat a kezdeményezéseket, 

amelyek a legtöbbet tették a 

magyar társadalom megsegí-

tése, felrázása és érzékenyí-

tése érdekében” – tette hozzá 

Boris Martinovic, a Master-

card kormányzati kapcsola-

tokért felelős igazgatója, a 

kategória menedzsere.

Az Erste aktívan figyel 

arra, hogy a társadalmi 

kezdeményezése során 

szerzett tapasztalatokat a 

mindennapi működésébe is 

becsatornázza és a döntés-

hozók felé is továbbítsa. Már 

kézzel fogható jelei is vannak 

ennek a tudástranszfernek, 

és a következő években még 

látványosabb lesz annak a 

gyümölcse, hogy az Erste 

Bank rengeteget dolgozik 

együtt a társadalom perifé-

riáján élő embereket segítő 

szervezetekkel.

A ZSŰRI ÉRTÉKELÉSE
Az Erste Social Banking program kapcsán a 
zsűri külön díjazta annak mély módszertani 
beágyazottságát mind a koncepció kialakítása, 
mind az eredmények visszamérése kapcsán. 
E mellett értékelték, hogy a bank mindezt hét 
civil szervezet szakértői segítségével hajtotta 
végre, ezzel is biztosítva az Erste Social Banking 
hosszútávú fenntarthatóságát.

M I S L E Y FA N N I ,  V ÉC S E I  G Á B O R ,  SZ A L AY O R S O LYA



Immár 15 éve annak, hogy 

megjelent az OTP Bank első 

fenntarthatósági jelentése. A 

riportban környezeti szem-

pontok szerint, transzparen-

sen mutatták be a vállalat 

működését, hiszen vallják, 

hogy minden fenntartható-

sággal kapcsolatos kezdemé-

nyezésnek a saját működés 

megvizsgálásával kell kez-

dődnie. A fenntarthatósági 

jelentés mára jelentősen kibő-

vült, az OTP Bank pedig ta-

valy – elsőként Magyarorszá-

gon – csatlakozott az ENSZ 

Felelős Bankolási Irányelvei 

kezdeményezéshez (UNPRB), 

melyben a csatlakozó bankok 

egyebek mellett elköteleződ-

nek az egységes formátum-

ban való részletes és nyomon 

követhető fenntarthatósággal 

kapcsolatos jelentéstételre.

Az év fenntartható bankja 

2021 díj győztesének számos 

olyan fenntartható terméke 

és megoldása van, amire 

okkal lehetnek büszkék. Le-

hetne itt említeni az újrahasz-

nosított műanyagból készült 

bankkártyát, vagy a Zöld Ott-

hon Programban nyújtott la-

káshiteleket. Az OTP Banknál 

mégis arra a legbüszkébbek 

a tavalyi évből, hogy a bank 

az igazgatóság határozatával 

elfogadta a fenntarthatósági 

stratégiáját, és ambiciózus 

célkitűzéseket tett hitele-

zési gyakorlatával és saját 

működésével kapcsolatban 

is. A stratégia szerint az OTP 

Bank szerepe a gazdaság 

fenntarthatósági átmene-

tének finanszírozása, tehát 

az ügyfeleik támogatása az 

alacsony karbonintenzitású 

működésre való áttérésben. 

Ehhez célzott pénzügyi meg-

oldásokat nyújtanak és ilyen 

célú beruházásokat finanszí-

roznak.

Az OTP Banknak az idei 

lesz az első karbonsemle-

ges éve, ennek megfelelően 

2022-től a bank irodáinak 

Bankolni csak 
karbonsemlegesen!
Az idei lesz az első karbonsemleges éve az OTP Banknak, de nem csak 
emiatt érdemelte ki Az év fenntartható bankja díjat. A legnagyobb 
hazai pénzintézet az ügyfeleit is aktívan támogatja az alacsony 
karbonintenzitású működésre való átállásban.

és fiókjainak energiaszük-

ségletét teljes mértékben 

megújuló forrásból fedezik. 

Emellett számos kisebb és 

nagyobb kezdeményezésük 

van a környezeti lábnyomuk 

közvetlen csökkentésére is, 

melyek közül az egyik leg-

fontosabb számos budapesti 

irodájuk konszolidációja egy 

új, magas energiahatékonysá-

gú épületbe.

„A Mastercard elkötelezett 

környezetünk védelme mel-

lett. Bár a bankrendszer nem 

tartozik a legnagyobb közvet-

len károsanyag-kibocsátók 

közé, a gazdaságban betöl-

tött központi szerepe révén 

mégis óriási a felelőssége a 

fenntarthatóság kérdésében. 

Mi a magunk részéről nagy 

örömmel üdvözöljük ezt, mint 

ahogy a hazai bankok zöld 

törekvéseit is” – osztotta meg 

gondolatait Kovács Szabolcs, 

a Mastercard regionális 

termékértékesítési vezetője, a 

kategória menedzsere.

Az OTP Bank hazai és 

nemzetközi fenntarthatósági 

programján egy központi, 

nyolcfős csapat dolgozik. 

Rajtuk túlmenően a bank 

gyakorlatilag minden te-

rületén vannak felelősei az 

ügynek, akik a munkaidejük 

egy részében dolgoznak ezen 

a témán, a kockázatkezelés-

től az üzleti területeken át a 

marketingig és HR-ig.

Az OTP Bank első helyezése kapcsán a zsűri 
kiemelte, hogy a bank az összes vizsgált szempont 
mentén egyenletesen jó teljesítményt nyújtott. A 
termékfejlesztései kapcsán fontos szempont az 
etikus és fair alapelvek követése, amelyet a bank 
transzparens, mérhető módon is ellenőrizhetővé 
tett.

A Z OT P B A N K E S G O P E R AT Í V B IZOT TS ÁG A É S 

C S R C S O P O RTJA



A MASTERCARD MELLÉKLETE

Mi volt az első gondolata, 
amikor megtudta, hogy Önt 
választották Az év bankárá-
nak?
Nagyon meglepődtem, hiszen 

egyáltalán nem számítottam 

arra, hogy ezt a kifejezetten 

komoly szakmai elismerést 

megkaphatom. Aztán persze 

a meglepetést felváltotta a 

hatalmas és őszinte öröm, hi-

szen óriási megtiszteltetésnek 

érzem ezt a díjat, különösen 

mivel ezt a bankok vezérigaz-

gatóinak szavazata alapján 

nyertem el. 

Mit gondol, minek köszönhe-
tő ez a siker?
Feltétlenül úgy gondolom, 

hogy ez a díj egy nagyon 

fontos szakmai elismerése 

annak a munkának, amivel 

hosszú évek alatt eljutottunk 

oda, hogy az idén 30 éves 

Garantiqa mára a hazai kkv 

finanszírozás kulcsszereplő-

je lett. Ezúton is szeretném 

éppen ezért megköszönni ezt 

a díjat a banki partnereiknek, 

akikkel hosszú-hosszú évek 

óta igazán kimagasló szakmai 

együttműködésben dogozunk 

a hazai kkv szektor finanszí-

rozásán, és természetesen 

kollégáimnak is, akik nélkül 

az elmúlt időszak történelmi 

eredményeit és sikereit nem 

tudtuk volna elérni.

Visszatekintve eddigi karrier-
jére, mire a legbüszkébb?
Szakmai pályafutásom leg-

hosszabb és legsikeresebb 

időszaka a Garantiqához 

kapcsolódik. Mára eljutottunk 

oda, hogy a hazai kkv finanszí-

rozás meghatározó szereplője 

vagyunk, a pénzügyi közvetítő 

rendszer ismert és elismert 

szereplője. Az állami hátterű, 

intézményi kezességvállalási 

konstrukció nagy mértékben 

segíti a hazai mikro-, kis- és 

közepes vállalkozások forrás-

hoz jutását, amire azt hiszem 

méltán lehetünk büszkék 

mindannyian, akik a Garan-

tiqában dolgozunk.

Mindezek után milyen tervei 
vannak az elkövetkező 
évekre?
Folyatatni szeretném a 

megkezdett munkát, hiszen 

ahogy utaltam már rá, az 

elmúlt időszak azt bizo-

nyítja, hogy az intézményi 

kezességvállalás szerepe 

elengedhetetlen a hazai kkv 

szektor finanszírozásában. 

Ezt mutatja egyébként 

az is, hogy mára minden 

harmadik kkv-hitel mögött 

a Garantiqa Hitelgarancia 

Zrt. kedvezményes, állami 

hátterű kezességvállalása áll. 

„Szakmai pályafutásom 
leghosszabb és 
legsikeresebb időszaka”
Jogászként végzett az egyetemen, de hamar a pénzügyi szektorban 
találta magát – és találta meg önmagát. Az év bankára díjat idén 
elnyert dr. Búza Éva a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatójaként 
a kkv finanszírozás meghatározó szereplőjévé tette a vállalatot.

Egyértelműen az a cél, hogy a 

kkv finanszírozásban betöltött 

szerepünket továbbra is ellás-

suk és segítsük azokat a hazai 

kis- és középvállalkozásokat, 

akik nélkülünk nem, vagy csak 

kedvezőtlenebb feltételekkel 

tudnának banki forráshoz 

jutni. Ezen kell dolgoznunk a 

mindig aktuális piaci hely-

zeteknek, lehetőségeknek, 

elvárásoknak megfelelve.

NÉVJEGY
dr. Búza Éva az ELTE jogi karán szerezte diplomáját, majd ugyanitt tett 
jogi szakvizsgát. Előbb jogi előadóként, majd ügyvédként dolgozott, és 
hamar a pénzügyi szféra felé fordult: az egykori Kvantum Investment Bank 
Rt., majd a Magyar Fejlesztési Bank vezető jogtanácsosa lett. Később a 
Magyar Fejlesztési Bankban lett üzleti vezérigazgató-helyettes, majd elnök-
vezérigazgató. Ezt követően vezette a Magyar Posta Tetra Rt.-t és dolgozott 
a Magyar Nemzeti Bankban is.
2004 és 2010 között a MÁV Zrt.-nél töltött be különböző vezető 
tisztségeket, 2010-ben pedig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzleti 
vezérigazgató-helyettese lett, 2015-től a társaság vezérigazgatója.

AZ ÉV BANKÁRAI
2020: Becsei András 
(OTP Jelzálogbank)
2019: Tóth Balázs 
(UniCredit Bank)
2018: Jelasity Radován 
(Erste Bank)
2017: dr. Patai Mihály 
(UniCredit Bank)
2016: Kovács Antal 
(OTP Jelzálogbank)
2015: Hegedüs Éva 
(GRÁNIT Bank)
2014: Hendrik Scheerlinck 
(K&H Bank)
2013: dr. Patai Mihály 
(UniCredit Bank)
2012: dr. Patai Mihály 
(UniCredit Bank) és 
Hendrik Scheerlinck 
(K&H Bank)
2011: Harmati László 
(FHB Bank)
2010: Csicsáky Péter 
(Takarékbank)
2009: Gyuris Dániel 
(FHB Jelzálogbank)



Ma már alapvető elvárás egy 

banki mobilalkalmazással 

szemben, hogy az ügyfél-

kiszolgálás folyamatos és 

stabil legyen. Az OTP Bank  új 

InternetBankját és új Mobil-

Bankját, valamint a közvetle-

nül ezt kiszolgáló háttérrend-

szereket egyaránt a legújabb, 

szakmailag is elismert 

technológiai trendek alapján 

tervezték meg és alakítottak 

ki, hogy azok mások mellett 

a folyamatos rendelkezésre 

állást is biztosítani tudják. A 

folyamatban természetesen 

voltak váratlan akadályok és 

az is előfordult, hogy néhány 

témában részben újra kellett 

tervezni a munkát, de ebben 

nagy segítség volt, hogy agi-

lis szervezeti keretek között 

működnek a csapatok.

Az OTP Bank az indulás-

tól kezdve nagy arányban 

kapott pozitív visszajelzést 

mobilalkalmazására az 

ügyfelektől, ami az alkalma-

zásboltok értékeléseiben is 

visszaköszön.  Egy bevált, 

megszokott alkalmazás meg-

újítása vagy cseréje esetén 

ugyanakkor sokkal nehezebb 

megfelelni az ügyfeleknek. 

Ennek ellenére az új alkalma-

zást a korábbi mobilbankot 

(OTP SmartBank) használó 

ügyfelek kétharmada már 

letöltötte és elkezdte hasz-

nálni.

Az OTP új internetbanki 

és mobilalkalmazási szol-

gáltatása innovatív 

módon biztosítja 

az ügyfeleknek a 

biztonságos, ké-

nyelmes és modern 

bankolás élményét, 

miközben a pénz-

ügyi tudatosságot 

is erősíti. Ez utóbbit 

több funkcióval 

is támogatják: az 

automata költ-

ség-kategorizáló 

Kiadásfigyelővel 

(PFM), amelynek se-

gítségével az ügyfél 

láthatja, mikor és 

mire költött az adott 

hónapban, a Megtakarítási 

portfólióval pedig a sza-

bad és lekötött összegeket 

kezelheti, sőt már állampapír 

vásárlására és betétek keze-

lésére is van lehetőség.

„A Mastercardnál úgy 

látjuk, hogy a mobilban-

ki megoldások a gyorsan 

digitalizálódó hazai banki 

szolgáltatások között szintet 

ugrottak. Ezek fejlesztése 

stratégiai jelentőséggel 

Tudatos 
felelősségvállalás
A jót is érdemes leváltani egy még jobbra – ezt saját bőrén 
tapasztalhatta meg az OTP Bank. Az év mobilbanki megoldása 
díjat nyert applikáció fejlesztése során nem csak az ügyfelek 
pénzügyi tudatosságának fejlesztésére, de az adományozási kultúra 
megerősítésére is nagy hangsúlyt fektettek.

bír minden piaci szereplő 

számára. Amelyik bank jobb 

pénzügyi megoldásokkal 

jelentkezik, az ügyfelek ter-

vezését, a kiadások kontrol-

lálását jobban segítő, kézhez 

álló appokat kínál, valódi ver-

senyelőnyt szerezhet” – véli 

Szetnics László, a Mastercard 

üzletfejlesztési igazgatója, a 

kategória menedzsere.

Az OTP Bank mindezeken 

felül fontos küldetésének 

tartja, hogy az adományo-

zási kultúra is a társadalmi 

szerepvállalás részévé váljon. 

Ezt a cél szolgálja az OTP 

több elemből álló új plat-

formja is, amelyen keresztül 

az ügyfelek egyszerűbben és 

hatékonyabban segíthetnek 

a bank digitális csatornáin 

keresztül. Az új internet- és 

mobilbank használatakor az 

azonnali átutalások utolsó 

lépésében felkínálják a lehe-

tőséget, hogy biztonságosan 

és egyszerűen 100, 200 vagy 

500 forinttal támogassák a 

bank valamely aktuális ado-

mányozási projektjét.

A zsűri értékelésében kiemelte az OTP 
alkalmazása mögötti emberarcú, ügyfélközpontú 
gondolkodásmódot és azt az integrált designt, 
amely idén egyértelműen első helyet érdemel 
a versenyben. Az OTP Bank ügyfelei az 
alkalmazással egy teljes ökoszisztémát tarthatnak 
a kezükben, ami a napi pénzügyi szolgáltatások 
széles palettája mellett számos plusz szolgáltatást 
is elérhetővé tesz a felhasználók számára.

A Z OT P B A N K Ú J I N T E R N E T-  É S M O B I L B A N K F E J L E SZ TŐ 

C S A PATÁ N A K K É P V I S E LŐ I



„A magyarok nem szívesen 

kérnek, de szívesen segíte-

nek, a Bankszövetség pedig 

impulzust adott a szektor 

összefogásának azzal, hogy 

mert kérni” – osztja meg 

tapasztalatait Sütő Ágnes, 

a JÓTETT Bank főszer-

vezője. A Bankszövetség 

első lépésben felmérte a 

koronavírus-válság által 

legterheltebb területeket és 

tudatosan ezekre fókuszált. 

A JÓTETT BANK elsőként az 

egészség- és az oktatásügy-

ben segítette a mindennapi 

helytállást, többek között a 

Digitális Gyorsítósáv prog-

ramjával, 

melynek 

keretében 

több mint 

2000 IT be-

rendezés és 

okoseszköz 

családok-

hoz, peda-

gógusokhoz, 

iskolákba 

juttatásával 

adott gyors 

segítséget 

a digitális 

tanrendre 

történő átál-

láskor.

Jelasity 
Radován, 

a Magyar 

Bankszövetség elnöke, az 

Erste Bank vezérigazgatója 

így jellemezte a programot: 

„Minden gyermek, aki hozzá-

jut egy extra eszközhöz, egy 

újabb kitörési ponttal gaz-

dagodik, kap egy ablakot, 

hogy ő is kinézzen az online 

világba, elérje a digitális 

tudástárat. A fiatalok fejlő-

dése a társadalom jövőjének 

egyik kulcsa.” 

A Magyar Bankszövetség 

a JÓTETT Bank eseménye-

ihez kapcsolódva 2021-ben 

először összegezte a bankok 

egész éves társadalmi fele-

lősségvállalását. 2020-ban a 

magyar bankszektor jótettek-

kel való hozzájárulása a társa-

dalom mindennapjaihoz közel 

10 milliárd forintot tett ki, az 

érintettek száma meghaladta 

a kétmillió főt. A pandémiás 

válság azonban nem csupán 

a gazdaság és a társadalom 

működését alakította át, de 

kihatott a társadalmi felelős-

ségvállalási programokra is. 

Korlátozottak voltak a szemé-

lyes találkozások lehetőségei, 

így például az önkéntes órák 

54 százalékkal csökkentek, 

kevesebb társadalmi projekt 

és esemény valósulhatott 

meg. Tehát noha a körülmé-

nyek miatt kevesebb ember, 

kevesebb programon tudott 

személyesen jelen lenni, a 

segítő szándék ereje növe-

kedett, a társadalmi célú 

pénzbeli ráfordítások összege 

a szektor szintjén 2019-ről 

2020-ra 25 százalékkal emel-

kedett. „Azonban számokban 

megjeleníteni a programok 

hatásait gyakorlatilag lehe-

tetlen, mert hisszük, hogy 

minden egyes jótett szárnyra 

kap, és új jó cselekedeteket 

inspirál” – hangsúlyozta 

Becsei András, a Magyar 

Bankszövetség alelnöke, az 

OTP Bank budapesti régiójá-

nak vezetője.

A Bankszövetség jóté-

konysági programjaiba olyan 

„A fiatalok fejlődése a 
társadalom jövőjének egyik 
kulcsa”
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2020 során több mint ezer magyarországi szervezet kapott 
támogatást bankoktól és több mint kétmillió magyar ember érezhette 
a jótettek jótékony hatását – derül ki a Magyar Bankszövetség 
összegzéséből. A bankok egész éves társadalmi felelősségvállalását 
vizsgáló jelentés szerint a pénzintézetek egy év alatt közel tízmilliárd 
forintot költöttek ilyen célokra.

piaci szereplők is bekapcso-

lódtak, akik önállóan nem 

tudtak volna markáns saját 

programot alkotni. Emel-

lett a nagy szereplőknek 

lendületet és új inspirációkat 

adott a kezdeményezés. 

„Jólesett látni, ahogy a ban-

kok és kormányzati vezetők 

együtt jöttek vért adni, vagy 

IT eszközöket pakolni a se-

gélyszervezetek autóiba. A 

szektorszintű összefogással 

együtt messzebbre jutha-

tunk, mint egyedül járva” – 

mondta el Kovács Levente.

Napjainkban a bank-

szektor fontos közvetítő, 

finanszírozó szerepet 

valósít meg a fenntartható 

gazdaság növekedésének 

elősegítésében. A zöldpro-

jektekhez szükséges pénz-

ügyi források rendelkezésre 

bocsátása, a környezet- és 

társadalomtudatos banki 

szolgáltatások elősegítik az 

élhető jövő megtervezését 

és megvalósítását. A hazai 

bankok saját projektjei 

mellett 2021 végén elin-

dult a JÓTETT Bank ZÖLD 

SZÍV programja is, amivel a 

szektor szeretne túlmutatni 

alaptevékenységén, és más 

ágazatok számára is min-

taértékű fenntarthatósági 

érzékenyítési, figyelemfelhí-

vó projektet teremteni.

A MASTERCARD MELLÉKLETE

KOVÁC S L E V E N T E ,  S Ü TŐ ÁG N E S ,  J E L A S I T Y 

R A D OVÁ N ,  B EC S E I  A N D R Á S
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