
Köszöntöm Önt, Tisztelt Olvasó,

A Polgári Takarékszövetkezet négy évtizede egy folyamatos tervszerű fej -
lő dés sorozata. Az évek során mindenkor igazodtunk a kor gazdasági
követelményeihez, az igényeknek megfelelően fejlesztettük termé kein -
ket, bővítettük a személyi és tárgyi feltételeket. A kitartó munkának
meg van az eredménye, amely büszkeséggel tölti el a szövetkezet tag sá -
gát, a dolgozókat és az együttműködő partnereinket egyaránt. Össze fog -
lalót készítettünk takarékszövetkezetünk múltjáról, jelenéről és
el kép zelt jövőjéről, hogy tájékoztassuk Önöket – meglévő és leendő
Ügyfeleinket. 
A Polgári Takarék jellemzően a kis- és középvállalkozások bankja. A
vál lal kozásokat segítő pénzügyi konstrukciókkal hozzájárulunk a gaz -
daság szereplőinek boldogulásához mind az ipar, a kereskedelem, a
szol gáltatás területén, mind a vidék finanszírozása során. A lakosság al -
kotja az ügyfélkör másik jelentős részét, és fontos partnereink az önkor -
mányzatok, az alapítványok, az egyházak és az egyesületek is. Üzleti
stratégiánk lényege az, hogy működési területünk egyik leghatékonyabb
hitelintézete legyünk a tulajdonosok és ügyfeleink elé ge detts égére. A
befektetések jövedelmezők, a megtakarítások pedig a leg nagyobb
biztonságban legyenek. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy átlátható
működést biztosítunk. Az értékteremtő célok megvaló sítá sá ban
racionalizáljuk a működési folyamatokat, javítjuk a költség haté kony -
ságot és biztosítani kívánjuk a stabil tőkehelyzetet. Mun   ka társaink
szakmai felkészültségével szemben alapvető kö vetel mény, hogy az ügy -
feleket szakszerű és figyelmes kiszolgálásában része sít sék, valamint nap -
rakészek legyenek a pénzügyi kockázatok feltárására.

Ez a kiadvány a Polgári Takarékszövetkezet 40 évének történetét fog -
lalja össze. Ismerteti az eredményeket, a megalakulástól kezdődően vé -
gig kíséri a hálózatfejlesztést, a szolgáltatások skálájának növekedését,
be mutatja a takarékszövetkezet életének fontosabb állomásait, ese mé -
nyeit. Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy megismerjék a Polgári Ta -
ka rék szövetkezetet, amely Kelet-Magyarország legnagyobb szövetkezeti
hitelintézete. 
Kerüljenek közelebb bankunkhoz, örüljenek velünk, mi büszkék va -
gyunk céltudatos, következetes munkánk gyümölcsére.

Béke Lászlóné
elnök–ügyvezető
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„ A tőke szaporodásának közvetlen oka nem a munka, hanem a takarékosság.

Való igaz a szorgalmas munka teremti meg a javakat, amelyeket a takarékossággal fel lehet

halmozni, de bármennyit is teremtsen a munka, tőkénk sosem növekedhetne, ha nem 

gazdálkodnánk takarékosan és nem tartalékolnánk.” 

Adam Smith

Borító 2.



A Polgári Takarékszövetkezet (PTKSZ) a legfiatalabb szövetkezeti pénzintézetek közé tartozik az országban napjainkig.
Ennek a fiatalságnak köszönhető fejlődésének dinamikája. Mutatói alapján mára már több mint 110 integrált takarék szö -
vetkezet között az első tízben foglal helyet. Ezt a pozíciót többek között az évek során bekövetkezett területi terjeszkedés is
segítette. A polgári központtal Hajdú-Bihar északi részén működő takarékszövetkezet tevékenysége kiterjed a bihari térség egy
jelentős részére is. Mára a Tiszacsege- valamint a Komádi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetekkel egyesült takarék szö -
vetkezet működési területe négy megyére, valamint a fővárosra terjed ki − összesen 21 egységgel rendelkezik az országban. 

A Polgári Takarékszövetkezet része a TakarékPont hálózatnak, amelynek célja a részt vevő takarékszövetkezetek erejének
egyesítése. Az együttműködésben részt vevő fiókoknál az eddig is jól ismert szolgáltatások mellett egységes banki,
befektetési, lakás-előtakarékossági, biztosítási termékekkel ismerkedhetnek meg az ügyfelek. Mindez lehetővé teszi, hogy
egyre szélesebb termékpalettát kínálhasson a takarékszövetkezet, amely valamennyi fontos bankfiókban elérhető szolgál -
tatást foglal magában. A Takarékbank által összefogott országos együttműködés további előnye, hogy nagyobb biztonságot
és rugalmasságot jelent, emellett biztosítja, hogy az ügyfelek mindig az aktuálisan versenyképes meg oldá sokkal
találkozzanak. 

A korszerű HomeBank, és InternetBank − elektronikus szolgáltatások − lehetővé teszik, hogy a nap 24 órájában ott -
honról, vagy az internet segítségével bárhonnan intézhessék pénzügyeiket az ügyfelek. Az SMS Info szolgáltatással azonnal
értesülhetnek a tranzakciókról. 

A Polgári Takarékszövetkezet üzletpolitikájában helyet kap a kormányprogramokban meghatározott finanszírozási
formák menedzselése, a vállalkozásfejlesztő alapítványokkal, a Magyar Takarékbank Zrt.-vel, a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt.-vel, a Signal Biztosító Zrt.-vel, a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-vel, a KÖT Biztosító Egyesülettel, és a Takarék Fak -
tor ház Zrt.-vel való együttműködés. Mindezeken túl megállapodás született a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezetével, amelyben a Polgári Takarékszövetkezet vállalta, hogy meg külön böz te -
tett figyelmet fordít a fogyatékossággal élő emberek kiszolgálására, valamint teljes körű pénzügyi szolgáltatást és
kedvezményes kamatozású lekötési lehetőségeket biztosít számukra. 

A Polgári Takarékszövetkezet fő küldetésének azt tartja, hogy helyben, a területi fiókok vonzáskörzetében minél
szélesebb körű pénzügyi szolgáltatást nyújtson a már meglévő és leendő ügyfeleknek. Ennek megfelelően ügyfélkörében –
a nagyvállalati szektor kivételével – minden réteg megtalálható. A Polgári Takarékszövetkezet első sor ban a lakosság, a kis-

és középvállalkozások bankja, de jelentős szerep -
pel bír az önkor mány zati, alapítványi, egyházi és
egyesületi számlák ve ze tése terén és a vidék
finanszírozásában is. 

A Polgári Takarékszövetkezet fiókjaiban -
Budapest, Csökmő, Debrecen, Görbeháza, Haj -
dú  dorog, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Ha -
lász telek, Komádi, Körösszakál, Miskolc,
Nyír  egyháza, Polgár, Szigetszentmiklós, Tisza -
csege, Tiszaújváros, Tököl, Újiráz, Újszent mar -
gita, Újtikos, Zsáka – szakértő munkatársak a
tőlük megszokott udvarias kiszolgálással várják
ügyfeleiket.

Az önsegélyezésen alapuló összefogás gondolat hívta életre a szövetkezeteket a 19. századi súlyos társadalmi és gazdasági
helyzettel küzdő Európában. Az első kölcsönös hiteltársaságot 1850-ben alapították Németországban, amelynek célja az
volt, hogy megoldja a városi kisiparosok és kiskereskedők hitelgondjait. A szövetkezés eszméje hamar eljutott Magyar -

országra. Elsőként Besztercén, majd Nagyszebenben és Kolozsváron szerveződtek
hitelegyletek, majd 1886-ban Pest megyében.

Gróf Károlyi Sándor földbirtokos (a képen) befolyásos kitartó munkájának
köszönhetően az 1896-os agrárprogram már tartalmazta a szövetkezetek tá mo ga -
tását. Két év múlva megszületett az Országos Központi Hitelszövetkezetről szó ló
törvény, és ugyanekkor létrejött a termelő-értékesítő és fogyasztási szövet ke zetek
központja is. A hitelszövetkezetek kiterjedt hálózattal, bizalmi alapon működtek a
szomszédossági elv betartásával, és viszonylag kedvező kamatú hiteleket tettek
lehetővé. Ezáltal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a falvakból
kiszorult a hiteluzsora és országosan mérséklődtek a hitelkamatok.

A két világháború között a hitelszövetkezetek döntő szerepet játszottak a
termelői, fogyasztói és értékesítési szövetkezeti központok megszervezésében és
fejlődésében. A második világháború kezdetén már másfélezer hitelszövetkezet mű -

kö dött az országban, közel nyolcszázezer taggal. A háborút követően aktívan bekapcsolódtak az újjáépítés finan -
szírozásába, azonban 1947-től fokozatosan beépültek a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Takarékpénztár szer vezetébe.

Az ötvenes évek elején történt államosítást követően, hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az OTP nem képes a
kistelepülések pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátására. Szükségessé vált a falusi hitelélet újbóli életre hívására. Az
országban több helyen is javasolták lakossági szövetkezeti pénzintézet megszervezését. A Szövetkezetek Országos Szövet -
sége (SZÖVOSZ) felkarolta a kezdeményezéseket, és – korlátozott jogosítványokkal, de kiadásra került a pénzügy -
miniszter 11/1956. számú rendelete a takarékszövetkezetekről.

A pénzügyminisztérium a keretet a földműves szövetkezeteknek alárendelve, az üzletkört a betétgyűjtésben, a hitel -
nyúj tásban és a mezőgazdaságból élő lakosság támogatásában látta. A szakfelügyeletet a fölműves szövetkezetek járási köz -
pontjai, a pénzügyi felügyeletet az Országos Takarékpénztár látta el. Az 1960-as éveket az új gazdasági mechanizmus
elin dítása, a szövetkezetek tevékenysége és területi korlátainak fokozatos feloldása jellemezte.

A takarékszövetkezeteknek még hosszú éveket kellett várniuk arra, hogy kikerüljenek az OTP felügyelete alól. Nem
sok kal a kétszintű bankrendszer megszületése előtt kaptak lehetőséget arra, hogy a kisebb településeken, falvakon kívül is
fió kot nyithassanak, és hitelezhessenek.

A korlátozások fokozatos megszűntetése, a tevékenységi kör bővülése, a területi elhatárolódás feloldása hozzájárult egy-
egy takarékszövetkezet működési területének kiszélesítéséhez, a gazdasági tevékenység eredményességének meg szilár dí -
tásához, a szövetkezeti önkormányzat erősödéséhez. Különös jelentősége volt, hogy a takarékszövetkezetek kizárólag saját
ered  ményeikre támaszkodva fejlődhettek. Mindez kiegészítette, erősítette az ország pénzgazdálkodását.

Önsegélyezés összefogással
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Itt és most

„Annak érdekében, hogy a falusi lakosság – elsősorban a parasztság – megtakarításait saját szövetkezete útján is össze -
gyűjthesse és átmenetileg jelentkező indokolt hitelszükségletét a kölcsönös segítség elve alapján köz vet lenül ki elé  gíthesse.
A Minisztertanács határozata alapján a községekben takarékszövetkezetet lehet szervezni. Ugyan akkor deklarálta, hogy
a takarékszö vet kezeteknél elhelyezett betétekért az állam szavatol.” – részlet a rendeletből



A kezdetek

A Polgári Takarékszövetkezet története a hetvenes évek elején kezdődött, amikor az Egyeki Takarékszövetkezet
Polgáron egy újabb kirendeltség létrehozását fontolgatta. Az érdeklődés azonban nem volt számottevő.

A település szándéka megvolt, ám elegendő forrással nem rendelkezett egy önálló takarékszövetkezet megalakítására. A
segítség a helyi ÁFÉSZ vezetőitől érkezett, akik vállalták, hogy a fogyasztási szövetkezet megelőlegezi a takarékszövetkezet
szervezőjének a bérét, és az indulásához szükséges anyagi és működési feltételeket is megteremtik. Az alapítást a szervezés

eredményétől tették függővé. Az alakuló takarékszövetkezet
egyetlen szervezője Béke Lászlóné, a fogyasztási szövetkezet
mun kaügyi előadója volt, aki egyben az első alapító tag.

A takarékszövetkezet megalapításához szükséges taglét -
szám összegyűlt, így 1972. november 2-án, 503 taglét szám -
mal, 120 ezer 400 forint részjegy-alappal a szövetkezet
hi    va  talosan megalakult. Az alapító tagság megválasztotta az
igaz gatóság tagjait: Béke Lászlóné, Herbák István, Lővei
Gyula, Máté Istvánné, Rohony László és Veress Szabolcsné
személyében. Az elnök Nyikon Dezsőné lett. A felügyelő bi -
zott ság elnökének Fehér Józsefet; tagjainak pedig Bán
Józsefnét, Lénárt Albertet, Megyesi Jánosnét és Szekeres
Gábort választották. Az ügyfélfogadó helyiséget a Magyar
Nemzeti Bank helyi kirendeltsége bocsátotta rendelkezésre,
ahol megteremtették a minimális bankbiztonság feltételeit. A
szol gáltatás a következő év február 5-én indult pénzintézeti
alaptevékenységgel, azaz betétgyűjtéssel és hitelezéssel.

A dolgozói gárdát három fiatal nő alkotta A képen balról
jobbra: Béke Lászlóné főkönyvelő, a pénztáros Mézes
Lászlóné és Nyikon Dezsőné elnök. A kezdetekhez a

Takarékszövetkezetek Megyei Szövetsége (MESZÖV) nyújtott szakmai segítséget. Polgáron a Hajdúdorogi
Takarékszövetkezet főkönyvelője és a hitellel foglalkozó  mun katársa
működött közre a napi munkában. A munkához felajánlották segítségüket
a választott tisztségviselők és a tagság is.

Az induló évben a szolgáltatás fő vonala a betétgyűjtés volt. A szö vet -
kezet dolgozói elsősorban a tagságot, az ismeretségi kört, és a gazdálkodó
szervezetek dolgozóit kérték arra, hogy bizonyítsák az új pénzintézmény
létjogosultságát azzal, hogy a helyi takarékszövetkezetnél helyezik el
megtakarított pénzüket. A szorgalmas szervezőmunka eredményeképpen,
már az első évet a vártnál jobb, pozitív eredménnyel zárta a szövetkezet,
amire addig nem volt példa a takarékszervezetek történetében.
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„A község vezetői látták, hogy a szervezés elhúzódik, tudomást szereztek arról, hogy a lakosság szívesebben venné, ha
önálló takarékszövetkezet létesülne” - olvasható a feljegyzésekben.

1973
ezer forint

betétállomány 4.780
kihelyezett kölcsön 1.846

bevétel 288.406
kiadás 287.959

Tenni akarás

Az induló eredményes év nagy lendületet adott a szövetkezet dolgozóinak. Amint az ügyintézők száma négy főre
gyarapo dott, megalakították az Angela Davies szocialista brigádot. A kollektíva nem a hangzatos jelszavakért tömörült
egységbe, ha nem a szakmai munka fejlesztéséért, a jobb és több szolgáltatás nyújtásáért. Ez mindnyájuknak egyformán a
felelősségteljes feladatok pontos végrehajtását jelentette, de még sok mást is, hiszen nagyrészt rajtuk múlott, hogy a
szövetkezet bizonyíthassa létjogosultságát.

A szövetkezet dolgozói figyelmes udvariassággal, a még gyorsabb ügyintézés felvállalásával felvették a versenyt a már ak -
kor nagy múltra visszatekintő Országos Takarékpénztárral szemben. Az újonnan belépő dolgozók alkalmazták a régiektől
átvett tapasztalatokat, elhivatottságot éreztek munkahelyük, a fiatal szövetkezet egyre nagyobb ütemű fejlődéséért. Nagy
gond dal látták el a betétgyűjtés és a hiteligénylések teendőit, de mindent megtettek a taglétszám folyamatos növelése, és a
ta ka rékos gazdálkodás megvalósítása érdekében is. Számos pozitív visszajelzés, dicsérő szó érkezett a Polgári
Takarékszövetkezet munkatársainak munkájával kapcsolatban a tagság, a lakosság elégedettségét tükrözve. Polgáron egyre
nép sze rűbb lett a takarékszövetkezet.

Az alaptevékenységen kívül a hetvenes évek elején az Állatforgalmi Vállalat, később a helyi ÁFÉSZ megbízásából is a
fel vá sárolt sertések ellenértékének kifizetésével bővítette tevékenységi körét a szövetkezet. Az IBUSZszal és később a
Cooptourist-tal is együttműködve külföldi társasutazások szervezésébe kezdtek. Foglalkoztak még totó- és lottó érté kesí -
téssel, valamint a nyeremények beváltásával és vagyonbiztosítások kötésével is. Mindezek mellett a szövetkezet dolgozó
vál lal ták a tanulást, továbbképzést is, hogy munkájuknak minél magasabb színvonalon tehessenek eleget. A betétállomány
gya rapodott, az eredmény egyre jobb lett. 1975-ben már 13 millió 215 ezer forintra nőtt a betétállomány és 7 millió 317
ezer forintot helyeztek ki hitelként a tagjaiknak. A taglétszám 1800 fölé emelkedett.

Az egyre növekvő feladatoknak újabb lét -
szám  bővítéssel lehetett eleget tenni, és a régi, el -
avult szűkös irodákban sem lehetett már az
ügy  feleket megfelelő körülmények szerint fo gad -
ni, ügyeket intézni. Az ügyfélforgalom zök ke -
nőmentes lebo nyo lítása érdekében, és a
mun ka körülmények javí tása mi att időszerűvé
vált egy tágasabb, modernebb irodaház fel épí -
tése. Az építési telket az ak kor községi tanács
térítésmentesen adta át a szövetkezetnek. Az
építkezés 1976-ban kezdődött, ab ban az évben,
amikor a takarékszövetkezet a munka vég zés ha -
té  kony ságának növelése érde ké ben több, akko -
riban korszerű gépet is vásárolt, többek között
három szorzó, egy összeadó és két irodagépet.

„Legyünk büszkék az elért eredményre, de ne elbizakodottak, további kitartó szervező munka szükséges az elkövetkezendő
évekre. Kevés létszámmal dolgozunk, így többet kell tennünk; hátrányosabb helyzetben vagyunk a többi takarékszövet
kezettel szemben, de a jól szervezett minőségi munka meghozza a várt eredményt” - áll a ma is érvényes kijelentés a régi
brigádnapló 1974-ben írott oldalán



A takarékszövetkezet megala ku lásának 5. évfor du lóján, 1977. november 2-án adták át ünnepélyes körül mé nyek között az
új 200 négyzetméter alapterületű kétszintes szék házat. Mai napig ez az épület a Polgári Takarékszövetkezet központja.
Kényelmes irodák, tágas ügyfélfogadó tér, tárgyaló terem és egyben egy bankfiók is helyet kapott a székházban.

A létesítmény a bankbiztonságnak megfelelően páncélteremmel és riasztóberendezéssel ellátva, megépülése idején a
község legmodernebb épülete volt. A beruházás értéke összesen egymillió forint volt, aminek felét a takarékszövetkezet
fizette önerőből, a hiányzó összeget a SZÖVOSZ és a megyei szövetség tette hozzá. A munka újult erővel folytatódott a
tágas irodaházban. A banki alapszolgáltatások között a betételhelyezés lehetősége a Betétlevél forgalmazásával bővült.
Közben újabb megállapodást írtak alá az Állatforgalmi Vállalattal és az ÁFÉSZ-szal, amelyek megbízásából mintegy 30
millió forintot fizettek ki felvásárlási ellenértékként a gazdáknak.

A következő években mozgalmas és változatos lett a takarékszövetkezet tevékenysége. Megállapodást kötöttek a
Debreceni Dohánygyárral a felvásárolt dohány ellenértékének kifizetésére, ami 1978-ban már meghaladta az egymillió
forintot. Tovább nőtt a felvásárolt állatok ellenértékének volumene is, ebben az évben elérte a negy venmillió forintot. Új
tevékenységként elindult a biztosítás, amely csupán a kölcsönfedezeti életbiztosításra szorít kozott. Év végén a szövetkezet

betét állo mánya 28 millió 500 ezer forint , a
kihelyezett köl csönállomány 5 millió 799 ezer
forint, és a ta gok létszáma is jelentősen megnőtt,
elérte a 2500 főt. A fejlődés üteméért a szö vet -
kezet megkapta az első kitűntetését, amelyet
aztán több is követett: az első „Kiváló Szövet ke -
zet” elismerést Nyikon Dezsőné elnök 1979
ápri lisában vette át. 

Az 1979-es év nem csupán a jelentős tech ni -
kai fejlődést hozta, hanem az elvégzendő felada -
tokkal újabb kihívásoknak kellett meg    felelnie az
alig kilencfős dolgozói gárdának. A számvitelt
gé pesítették az akkor korszerű Ascota típusú
könyvelőgépekkel, amelyek meg vásárlásához a
MESZÖV-től kaptak 120 ezer forint kölcsönt,
amit évente kellett vissza fizetni. Közben tovább
nőtt a betét és köl csön állomány, a taglétszám
2600 fölé emelkedett és az éves nyereség is
hatszámjegyű volt már. Ebben az évben alkották
meg a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és öt
társas utat is szerveztek Ausztriába, Jugoszláviába

és hármat a Szovjetunióba a Cooptouristtal kötött megállapodás értelmében. Összesen mintegy 200 szövetkezeti tag vett
részt Polgárról ezeken a társas utakon.
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„Működésünk a megalakulás évét is figyelembe véve, mindig rentábilis volt. Az állományok a megyei átlagot meg -
haladóam növekedtek. Betétállományunk például 1973. december 31-én 4 millió 800 ezer forint volt. Jelen leg - az
1977. június 30-i állapotot figyelembe véve - már 20 millió 500 ezer forint. A növekedés üteme a más fél szerese a megyei
átlagnak” – nyilatkozta a megyei napilap hasábjain a szövetkezet akkori elnöke Nyikon Dezsőné.

Új vezetővel új utakon

A 80-as évek elnökváltással kezdődtek. Nyikon Dezsőné - egészségi állapota miatt - korkedvezménnyel nyug állo -
mányba vonult, utódjául a közgyűlés tagjai 1981. január elsejétől, Béke Lászlónét választották meg elnöknek.

A szövetkezeti munka az új vezetővel új lendületet vett. Tovább nőtt a betétállomány és a taglétszám, több köl csönt
folyósítottak, mint az előző időszakban, és a nyereség is emelkedett. Új termékként bevezették az Átutalási be tétet, és az
Ifjúsági betétet. Az üzleti forgalom szempontjából ezek a szolgáltatások képviselték a legnagyobb részarányt. Az egyéb
tevékenységet az Állami Biztosító megbízásából biztosítási díjak beszedésével bővítették, illetve a Táncsics Terme -
lőszövetkezettel a felvásárolt sertések árának kifizetésére kötöttek újabb megállapodást. A szöv etkezet ismét jó évet
tudhatott maga mögött. 1981-ben a betétállomány meghaladta a 38 millió forintot, a köl csönállomány pedig a hétmilliót.

A Polgári Takarékszövetkezet az egyéb tevé keny -
ségeinek felvállalásával a községben meg határozó
szerepet töltött be. Az 1981. év második felé ben
a Polgári Ta ka rék szövetkezet vezetősége tár -
gyalásokat foly ta tott a Tisza  cse gei Takarék szö -
vetkezettel, mivel a Tisza  gyu la házi tagság a polgári
szö   vet ke zethez szeretett volna csat la kozni. A tisza -
gyula házi ak kérésének indoka az volt, hogy köz   -
igaz ga tá silag is Pol gár hoz tar toznak, és a te rü  letet
ke res kedelmi szem pontból a polgá ri ÁFÉSZ lát ja
el, illetve, hogy eléggé nehézkes a kap cso lat tartás
a tiszacsegei ta karék szö vet kezeti köz pont tal. Így
aztán 1982. január 1-jével az Új ti kosi
Betétgyűjtő Pénztár és a Tisza  gyula házi Ki -
rendeltség csatlakozásával elkez dő dött a Polgári
Takarékszövetkezet te  rület bővítési folya mata. A
görbeházi tagság is jelezte csatlakozási szándékát,

ám ők végül mégsem léptek ki a Tiszacsegei Takarék szövetkezetből.
Az elmaradott adminisztrációval, minimális gépesítéssel felszerelt két újonnan csatlakozott kirendeltség átvétele na gyon

komoly feladatot jelentett a Polgári Takarékszövetkezet számára. Irodatechnikai fejlesztéseket hajtottak végre, pán célszekrényt
és egyéb berendezési tárgyakat vásároltak az új kirendeltségekbe. A cél az volt, hogy éppen olyan színvonalú irodát, illetve az
ügyfélforgalomnak megfelelő körülményeket alakítsanak ki, mint amilyen a polgári fiókban már megvolt. Az új munkatársak
nagy örömmel fogadták a változásokat, ami a munka vég zé sükre is kedvező hatással volt.

„A szövetkezeti mozgalomban mindig az emberek közelsége volt a fontos, ezt akartam követni akkor is, ami kor meg -

kerestem az ötletemmel a MESZÖV akkori elnökét, hogy kellene alapítani egy szövetkezetet Polgáron is. Megkaptam

az engedélyt… s a többi pedig már a takarékszövetkezet története.” - Együtt Üzleti Hetilap

„A tervünk az volt, hogy egy kényelmes, az ügyfélforgalom lebonyolításához megfelelő színvonalú irodát alakítsunk ki. Az
egyetlen szoba rendelkezésünkre állt, csupán egy előteret kellett építeni a külön bejárat megte rem té séhez, az ügyfelek
rendelkezésére. Új fűtésről, asztalokról, szekrényről kellett gondoskodnunk…” – Angela Davies brigádnapló 1982.



A 82-es év a szövetkezet fennállása óta a legeredményesebb év volt. A számok magukért beszéltek, a betét állomány
meghaladta az 53 millió forintot, a kihelyezett kölcsönállomány pedig 8,8 millió forint volt. A szövetkezet taglétszáma a
kirendeltségek csatlakozásának is köszönhetően 3600-ra emelkedett. A területileg kibővült szö vet kezetkezet fő
tevékenysége továbbra is a betétgyűjtés, illetve a kölcsönkihelyezés volt, ám 1983-ban e tevékenységekre már több
konstrukcióban nyílt lehetőség. A kamatozó be tét
mellett átutalási betétszámla, lakástakarékossági
számla, gépkocsi fedezeti számla, ifjúsági betét, gép -
kocsi nyere mény, nyereménybetét és takarék levél
számlákon he lyez hettek el pénzt a szövetkezeti
tagok.

Az átutalási és ifjúsági betétek kezelésében az
OTP-vel szemben kerültek ismét versenyhelyzetbe,
mivel a pénz intézet ezen konstrukciók alkalmazását
már korábban megkezdte. Ugyanakkor éppen az
Országos Takarék pénztár megbízásából foglalkoztak
totó-lottó értéke sí té sével. Ezek mellett a Coop -
touristtal kötött szerződés ér telmében kilenc kül -
földi és egy belföldi társas utat is szerveztek. Az
1983. évi összefoglalókban már szóba kerülnek a kintlévőségek is, bár még igen csekély mértékben. A biztosítási díjaknál
nem adódott probléma, a kölcsönök törlesztésével kapcsolatos ügyekben pedig - alkalmazva a legjobb megoldást - a
szövetkezet munkatársai személyesen keresték fel az ügyfeleket, meghallgatva gondjaikat, problémáikat. Köszönve a
személyes jó kapcsolatoknak, nem volt olyan ügyfelük, akit törölni kellett az állományból.

Az elmúlt évek teljesítménye alapján, a sikeres egyesülést követően a Polgári Takarékszövetkezet elnyerte a „Kiváló
Takarékszövetkezet” címet. A szövetkezet a 80-as évek második felében is dinamikusan növekedett. Szolgáltatási köre - az
eddigieken túl - 1985-ben az áramdíj-beszedésével bővült. A brigádnapló szerint ebben az évben a társas utak szervezése a
lakosság érdeklődésének hiánya miatt nehézkesebben haladt. A kiváló eredményeken túl a 1985-ös év meghatározó volt,
hiszen ebben az évben nyitottak új kirendeltséget Hajdúnánáson, amely 3 dolgozóval kezdte meg működését. Ebben az
évben már kilencvenmilliós betétállományról beszélhettek. A hitel területén új konstrukció lépett be. Az év második
felében a korábban bevezetett négy hitellehetőség tízre módosult, és ’85 második félévében elkezdték a hosszúlejáratú
építési hitelek folyósítását is. Ezek mellett lakóingatlan vásárláshoz, fűtéskorszerűsítésre, és kisipari tevékenységek
finanszírozására is nyújtottak hitelt az ügyfeleknek. A szövetkezetet megfontolt és precíz hitelbírálat jellemezte. A Polgári
Takarékszövetkezet 1985-ben végzett kiemelkedő munkájáért miniszteri elismerő oklevelet kapott.

Ezt követően, talán még elszántabban folyt a munka. A takarékszövetkezet alaptevékenysége változatlan maradt, ám az
általuk kínált szolgáltatások köre folyamatosan bővült. 1986-ban fellendült az építési hitelek folyósítása. Az új szerződő
partner a Hungária Biztosító, amelynek a Casco biztosítások kötésében működött közre a szövetkezet.

A kirendeltségek száma is növekedett, az akkori Leninvárosban (ma Tiszaújváros) nyitottak újabb kirendeltséget. S
hogy mennyire jól végezték a munkájukat, azt elsősorban a számok bizonyítják, illetve a szakmai munkát elismerő újabb
- Kiváló Takarékszövetkezet - kitűntetés, amelyet 1987 májusában vett át Béke Lászlóné elnök asszony. A szövetkezet 24
fővel látta el a széles körű, szerteágazó feladatokat. Kiváló eredményeit annak köszönhette, hogy a megyei és az országos
átlagot is meghaladó mértékben, mintegy 31 százalékkal növelte betétállományát, s eközben nagy figyelmet fordítottak a
hosszabb lekötésű és magasabb kamatozású betétek népszerűsítésére.

Az alaptevékenységek minőségének fejlesztésén túl a területi terjeszkedésre is gondot fordítottak, hiszen Leninváros
után újra fiók nyitásában gondolkoztak, de ez már a következő év tervei között szerepelt. Az új kirendeltséget 1987. július
1-én nyitották meg Debrecenben a Jerikó utcán. Elismerés nélkül ez az év sem maradt. A Takarékossági Világnap
alkalmából 1987. október 31-én Polgáron rendezték meg azt az országos takarékszövetkezeti ünnepséget, amelyen a
takarékszövetkezetek között meghirdetett betétgyűjtési verseny eredményét is kihirdették. A versenyt Hajdú-Bihar
megyében a Polgári Takarék nyerte, s jutalmul, végleges juttatásként, fejlesztési célokra kétszázezer forintot kapott. A
kapott összeget központi épület felújítására fordították a következő évben, úgy, hogy a munkálatok közben folyamatosan
dolgoztak a szövetkezet munkatársai.

Évente történt újdonság a szövetkezet életében. Elindították az Otthonteremtő betétet, bevezették a Letéti jegyet és az
Elszámolási betétet, a számlatulajdonosok különféle adójának, költségeinek utalására. Új kirendeltséget is nyitottak
Debrecenben a Kálvin téren. Természetesen a fiókok számának növekedésével a dolgozói létszám is tovább nőtt. A banki
szabályok változása miatt a munkafolyamatok is jelentősen változtak, amelyekhez alkalmazkodni kellett. Év közben a
betétek után járó kamatok két alkalommal is változtak, ami szintén többletmunkát jelentett.

A brigádnapló bejegyzései 1989-ben megszűntek. A társadalmi és politikai változások miatt a korábban működő
rendszerek teljesen átalakultak, a szemlélet megváltozott. A takarékszövetkezet munkája, feladatköre változatlan maradt,
miszerint továbbra is a lehető legmagasabb színvonalon kell kiszolgálni a lakosság igényeit.
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„A takarékszövetkezet tavaly elsősorban a betéteknek a megyei (13,3 százalék), és az országos (16 százalék) át la got

meghaladó növekedésével (29,1 százalék) tűnt ki. Októberben például egyetlen hónap alatt 6,9 millió fo rint tal

gyarapodott a betét, s ezzel a polgáriak a takarékossági hónap alkalmából meghirdetett országos versenyben a második

helyen végeztek. Hasonló aktivitást mutat a szövetkezet a hitelezésben: csupán a háztáji támogatásra több mint

ötmillió forint kedvezményes kamatozású hitelt nyújtott 1985-ben” - olvasható a megyei napilapban.

„Évek óta fizetjük az ÁFÉSZ és a SKÁLA által felvásárolt állatok ellenértékét. Biztosítási és áramdíjat szedünk. Az

OTP megbízásából totó-lottó, borítékos sorsjegy árusítását végezzük. Valuta felvásárlással is foglalkozunk. A társas

utak szervezése is egyéb feladataink közé tartozik.” - Brigádnapló bejegyzés 1988.



A Takarékbank privatizációja 1997-ben lezajlott, a német Deutsche Genossenschaftsbank AG. (DG Bank) 71,95 szá -
za lékban többségi tulajdonosa lett a banknak, a Hungária Biztosító 5 százalékos tulajdonra tett szert. A takarék szö vet ke -
zetek tulajdoni hányada 23,05 százalék; azonban a stratégiai kérdésekben minden esetben vétójoggal rendelkeztek. Az
integráció megteremtette a vidéki lakosság, a vállalkozók és intézmények globális ellátásának lehetőségét. 1998-ban az
Integrációs Szerződés módosítása megtörtént, majd az újabb módosításra hat év múlva került sor. Megkezdődtek az
előkészületek a Takarékbank kivásárlására, amely azt jelentette, hogy újabb nagy magyar tulajdonú bank lesz az országban.
Az integrált takarékszövetkezetek 2003 végén a Takarékbank akkori német többségi tulajdonosával olyan opciós szerző -
dést kötöttek, amelynek révén három éven belül a szövetkezetek akár többségi tulajdonrészt is birtokolhatnak a Takarék -
bankban. 2004 januárjának végén lezárult a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. részvényeinek az integrált
taka rék szövetkezetek általi visszavásárlásának első szakasza. A takarékszövetkezetek 63%-os tulajdoni részt szereztek meg.

Új szelek, új irányok

A Polgári Takarékszövetkezet már az első éveiben bizonyította szükségességét és létjogosultságát, 1982-től pedig, alig
tíz évvel később folyamatosan nőtt a működési te rü  lete és a lakosságnak nyújtott szolgáltatási köre is. Újabb tíz év eltel té -
vel pedig a debreceni két fiókban már a kisvállalkozások hitelezését is felvállalták. Az el ső pénzkiadó banki auto ma tát,
1992-ben te le pí tet ték, és útjára in dí tották a TakarékPlusz Prog ramot.

A ’90-es évek elején több új kirendeltség kezdte meg működését, Hajdú bö ször mény  ben 1993-ban, Budapesten 1996-
ban nyitottak kirendeltséget a Szentkirályi utcában. A Pol -
gári Takarékszö vetkezet felvállalta a Mikrohitel Prog  ramot,
és egyre nép sze rűb bé vált a bankkártya kibocsátás és a hasz -
ná lat is. Ebben az időszakban a takarékszövetkezet három
önkormányzatnak vezette a bank számláját, és két településen
a víziközmű létrehozásában is sikeresen közremű ködött.

A Polgári Takarékszövetkezet mindig is fontos szerepet
ját  szott a vidék finanszírozásában. A szokásos hitelezési for -
mák mellett ebben az időszakban folyósították és kezelték a
Ma gyar Államkincstár nyújtotta támogatásokat, Budapesten
pe dig a Soros-, és az Életpálya Alapítvány, valamint a Magyar
Üzletasszonyok Egyesülete pénzeszközeinek hitelként történő kihelyezését végezték. Hajdú-Bihar megyében a szövetkezet
részt vett a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Mikrohitel folyósításában, illetve állománykezeléssel is foglalkozott. Emellett a
Biogal Gyógyszergyár Rt. egyik fontos programjának pénzügyi műveletét is a takarékszövetkezet végezte, és az államilag
tá mogatott lakásfinanszírozást is felvállalta a Fölhitel és Jelzálog Rt.-vel együttműködve. A 90-es évek közepétől ren del ke -
zik engedéllyel a pénzváltási tevékenységre: valuta vétel-eladásra és megbízásos számlavezetésre. Ugyancsak ezen időszak
eredménye, hogy a Soros Alapítvány megbízásából a könyvszakma finanszírozását is megkapták.

A fejlődés nem állhat meg

Hatalmas dinamizmussal, fiatalos lendülettel végezte a munkáját a PTKSZ, amely az eredményeiben évről évre meg -
mu   tat kozott, hiszen a legjobban működő szervezetek közé tartoztak. Béke Lászlóné elnök-ügyvezető igazgató, olyan
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A takarékszövetkezetek egyesült ereje

A magyar takarékszövetkezetek együttműködése rövid idő alatt kényszerült arra, hogy a töretlenül fejlődő európai
szövetkezetek nyomába léphessen. A kezdetben nemcsak jogi értelemben, hanem az üzletpolitikát tekintve is különálló ta -
ka rékszövetkezetek a rendszerváltozás idején jutottak arra az elhatározásra, hogy érdekeik érvényesítéséhez szorosabban
együttműködnek. A nyolcvanas évek végén, a csődtörvény megalkotásának szükségessége és a rendszerváltás tapasztalatai
bi zonyították, hogy ha a gazdálkodó szervezetek csődbe mennek, nincs pénzintézeti prosperitás sem. A versenyképesség
fokozása és tevékenységi körük bővítése érdekében a takarékszövetkezetek 1989-ben megalapították saját bankjukat, a
Ma gyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-t. A Takarékbank, melynek részvényesei a takarékszövetkezetek voltak, olyan üzlet -
ágakat kívánt bevezetni, amelyeket az egyes takarékszövetkezetek nagyságrendjükből adódóan nem művelhettek.

A szövetkezeti erők egységbe tömörülése a nyolcvanas évek elején már felvetődött, de a megvalósításra csak a rend szer -
vál tozást megelőzően került sor. A hatvanas években alakult Szövetkezetek Országos Szövetségébe tömörült takarék-,
lakás- és fogyasztási szövetkezetek ekkorra önálló szakmai szövetségek létrehozása mellett döntöttek. A SZÖVOSZ
felbomlásával a takarékszövetkezetek érdekérvényesítésük hatékonysága, szakmai fejlődésük, valamint piaci helyzetük
stabilizálása érde ké ben 1990-ben létrehozták önálló érdekképviseleti szervezetüket, az Országos Takarékszövetkezeti
Szövetséget (OTSZ). A PTKSZ elnök asszonya, Béke Lászlóné töretlen hittel és lelkesedéssel vett részt az integráció szer -
ve zésében. Mindez olyan körülmények között történt, amikor a takarékszövetkezetek jövőjéről a politika és a gazdaság
szín terén egyaránt folytak tárgyalások. A viták összefüggésben voltak a takarékszövetkezetekre jellemző hármas funkcióval.
Egyrészt a takarékszövetkezeteknek meg kellett őrizni az irányítás önkormányzati jellegét, amely a szövetkezeti eszme lé -
nye ge. Másrészt, mint banki vállalkozásra vonatkoztak a pénzügyi törvények; ugyanakkor a takarékszövetkezet szolgáltató
vállalkozás, amely fokozza az arculat sokszínűségét.

A kilencvenes évek gazdasági környezete üzleti kapcsolataik szorosabbra fűzésére a takarékszövetkezeteket arra kész -
tette, hogy 1993-ban létrehozzák a Takarékszövetkezeti Integrációt, egy éven belül pedig felállították a stabilitást és a
válsághelyzet megelőzését szolgáló biztonsági alapjukat, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapot
(OTIVA). A takarék szö vetkezetek 94 százalékának csatlakozásával az Integrációs Szerződés a Takarékbank Rész vény tár sa -
sá got a takarékszövet ke zetek központi bankjává léptette elő, és a kereskedelmi- és befektető banki funkciók mellett, ennek
megfelelő jo go sítványokkal és feladatokkal ruházta fel. A takarékszövetkezetek fejlődésének új szakasza azt jelen tette, hogy
folyama tosan javultak a gazdálkodási mutatók, és jobbá vált a vidék pénzügyi szolgáltatása. A korszerű termékek
bevezetése mellett az egyik leglényegesebb változás az volt, hogy a betétesek biztonságát az Országos Betét biztosítási Alap
mellett az OTIVA is garantálja azáltal, hogy a takarékszövetkezetet, mint intézményt védi meg a válsághelyzettől.

Az Integráció megfelelő szervezeti keretet és lehetőséget teremtett a szektor csoportszintű együttműködésére, össze -
hangolt fej lődésére, a vidéki lakosság, a vállalkozói és az intézményi ügyfelek teljes körű kiszolgálására. A takarék szö -
vetkezetek a kö zel 1600 fiókot számláló hálózatuk révén - ami a magyarországi fiókhálózat hatvan százalékát teszik ki - az
ország szinte min den második településén jelen vannak. Az általános pénzintézeti változások folyamatában a Pénzintézeti
Törvény helyére 1997. január elsejével a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. számú tör -
vény lépett hatályba, amely garantálja a biztos működést. Hitelintézetnek tekinti többek között a szövetkezeti
hitelintézetet, mint például a takarékszövetkezetet.
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csapatot gyűjtött maga köré, amelyre méltán lehetett büszke. A 90-es évek közepére a dolgozói létszám 54-re emelkedett,
ebből 14-en rendelkeztek diplomával, hatan végeztek éppen főiskolai, egyetemi tanulmányokat, 12-en mérlegképes köny -
ve lői vég zett séggel rendelkeztek és további 13 munkatársuk pedig az Európai Unió PHARE programja által támogatott
oktatásra jár tak. A szövetkezet két megyében és Budapesten, tíz egységgel állt az ügyfelek rendelkezésére, ügyfeleik száma
eb ben az idő szakban meghaladta a húszezret. A számokat tekintve pedig a kezdeti évek százezres forgalma után már
milliárdokról beszélhetünk. A szövetkezet mérleg fő össze ge 1996-ban elérte a kétmilliárd fo rintot, forrásállományuk az 1
mil liárd 700 ezer forintot, a kihelyezett hitelállomány 952 millió forint volt. A mintegy 3500 bankszámlás ügyfelükkel
jelentős forgalmat bonyolítottak le, amelyhez nagy segít séget jelentett a Giro-rendszer.

Jelentős változás történt 1997-ben is: a debreceni két fiók egy saját tulajdonú épü let részbe költözött a Péterfia utcára,
és eb ben az évben nyitottak fiókot Deb re cen-Pallagon is. Évről évre fejlődtek, gya ra podtak. Újabb két fiókkal bővült a
szol gáltatási kör, 1999-ben egyesültek a Tiszacsege és Vidéke
Takarékszövet kezet tel, így Újszentmargitán és Tiszacsegén is
a Polgári Takarékszövetkezet nyújtott szolgáltatásokat a la -
kos  ságnak. Ebben az év ben nyitották meg Sziget szent mik -
lóson az új fiókot. Komoly eredményeket értek el a
vál     lal  kozásfejlesztési alapítvánnyal közö sen létrehozott kis -
vál lalkozói hitelprog ramban, amelynek az volt a célja, hogy a
még tőkével alig, de jó üzleti tervvel ren del kező kis vállal -
kozások forráshoz jussa nak. Ezzel a prog ram mal, amelyhez a
ta ka rék szövetkezet 1,5 milliárd forint hi tel  keretet bocsátott
rendelkezésre, Bu da pest elnyerte az Európai Üzleti Díjat.

Az ezredfordulón nyitott a nyíregyházi fiók, amely a 14. a sorban. Két évvel ké sőbb új szolgáltatásokat vezettek be a Ta -
ka rékPlusz programban, amit a keleti régióban első ként csatlakozva indítottak el. A prog ram a személyre szóló ta nács -
adásban és értékesítésben az ügyfelek igé nyei nek kielé gítésére helyezte a hangsúlyt. A szolgáltatások a legkisebb faluban is
elérhetők voltak.

A szövetkezet 2002-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Dinamikus növekedésüket jól mutatják a számok is.
Akkor a takarékszövetkezeti integráció 167 szövetkezete közül a Polgári Takarékszövetkezet a 9. helyen állt az országos lis -
tán. A szövetkezet munkatársainak létszáma ekkor már 96 fő. A dolgozók egyharmada rendelkezett felsőfokú, két har ma -
 da középfokú végzettséggel és 35-en beszéltek valamelyik idegen nyelven.

A 2002-es év a PTKSZ életének addigi legsikeresebb éve volt, úgy gondolták, hogy már nem lehet tovább feszíteni, de
az élet mást bizonyított. Piaci aktivitással túl lehetett szárnyalni az előző évi eredményeket, ami megmutatkozott a
mérlegfőösszeg aktív, passzív oldalán, a tőkenövekményben és eredményben egyaránt. A Takarékszövetkezet 2003-ban is
jó gazdasági évet, kiváló eredménnyel könyvelhetett el magának. A tervezésénél már ismert volt a jegybank kamatának
drasz tikus csökkenése, majd felfelé száguldott az alapkamat, amely a következő év tavaszán is 12 % fölött volt.

Tiszagyulaházán a betétgyűjtő pénz tárt bezárták, de új fiókot nyitottak a Miskolc Plazában, és megvásárolták Nyír egy -
házán a CIB Bank volt fiókját, aho vá a helyi szövetkezeti fiók átköltözött. A hitelezés területén a fokozódó piaci ver seny és

az éleződő harc a jó ügyfelekért szinte megváltoztatta a szövetkezet hitelezési politikáját. Kedvezőbb szám la vezetési díjakat és
alacsonyabb kamatokat alkalmaztak, mint a korábbi időszakban. A Föld  hitel és Jel zálog bankkal való szoros együtt  mű ködéssel
egyre több lakás épít kezést finanszíroztak kedvező kamatozással. Mis kolcon is bevezették a kis  vál lal kozói hitelprog ramot és
továbbra is folyósították a mező gazdasági hiteleket.

Az Európai Uniós csatlakozás után egyre szélesedett a le -
he  tőségek köre. A szövetkezet - szinte az elsők között - csat la -
 ko zott a VOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Ipar ka mara
által lét rehozott Széchenyi Kártya forgalmazásához. Part ner -
ként a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. oldalán beléptek az
Euró pai Hi tel programba. A Polgári Takarékszövetkezet
hosszú éveken ke resztül olyan sikeresen kezelte az üzleti kap -
cso latait az ügy    fe lekkel, hogy nem volt számottevő kint lévő -
sé gük. A gaz da  sági és társadalmi változások miatt azonban
2004-ben szük ségessé vált egy négyfős kintlévőség-kezelő
csoport meg   alakítása. Újabb fejlesztéseknek is elérkezett az ideje. A takarékszövetkezetben elérhető szolgáltatások köre
folya matosan bővült: 2005-ben bevezették a Takarék Számlabetétet, elindult az „InternetBank” szolgáltatás és meg kez dő -
dött a támogatott lakáshitelek folyósítása is. A következő évben saját jogon elindult a devizahitelezés, a Takarékbank ügy -
nökeként bekap cso lód tak az egységes integrációs termékek rendszerébe. Elindították a takarékszövetkezeti integráció első
termékeit a Standard személyi- és a Jóker hitelt. A technikai fejlesztések eredményeképpen bevezették a banki SMS -
információszolgáltatást. A 2007-es évtől a Takarékbank megbízá sá ból elkezdődött a devizaszámla-vezetés. Részt vállaltak a
Gazdakártya Hitelkeret folyósításában, illetve csatla koz tak az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogramhoz.

Időközben Halásztelken nyitottak új fiókot, és négy kirendeltség költözött új, vagy korszerűen felújított és berendezett
telep helyre: Hajdúböszörményben, Szigetszentmiklóson, Budapesten, és Polgáron is megújult a központ épülete és a fiók.
A debreceni bankfiókot 2006-ban, a hajdúnánásit egy évvel később korszerűsítették. 2008-ban új fiók kezdte meg műkö -
dését Tökölön, és költözött új épületbe a görbeházi fiók.

A Polgári Takarékszövetkezet mindig rugalmasan alkalmazkodott a gyorsan változó világhoz. A Takarékszövetkezeti In -
teg rációt egy takarékhálózat kialakításával tették ismerté és kedveltté ügyfeleik körében. „TakarékPont”-okat alakítottak ki
kilenc bankfiókjukban, ahol már az új hálózati rendszerhez kapcsolódó termékeket is forgalmazták a meglévő szolgál ta tá -
sok mellett. Több biztosítóval kötöttek szerződést termékeik
forgalmazására.

2009-ban egyesültek a Komádi és Vidéke Takarékszö vet -
ke zettel, így a Polgári Takarék fiókjainak száma héttel gya ra po -
dott: Csökmő, Furta, Komádi, Körösszakál, Ma    gyar ho morog,
Újiráz, Zsáka. A 2009-es és 2010-es években számos prog ram -
hoz csatlakozott a szövetkezet, illet ve a termékek új sorát ve -
zet ték be. Megkezdték a deviza hitelek fo lyó  sítását, elindult a
Széchenyi Kár tya program Forgó- és Be ru házási hitele, az
agrárjellegű hitelek folyósítása, és tá mo ga  tá sok finanszírozása.
Mindezek mel lett a TakarékPont ter mékeit is forgalmazzák.
Számos bank kal, biztosító társasággal és a vál lal kozásokat
segítő, támogató szer ve zettel működik együtt a Polgári Takarék. A szövetkezeti integrációban a mér leg főösszeg nagysága
alapján 2010-ben az országos lista 8. helyén állt, Hajdú-Bihar megyében és a régióban az első helyen.
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„Takarékszövetkezetünk tagságával és az ügyfeleinkkel korrekt kapcsolatot tudtunk kiépíteni, melynek ápolásával a

továbbiakban is felelősséggel tartozunk. Tudjuk, hogy van még mit tennünk a területünkön, de vannak még

tartalékaink is, s a fejlődés nem állhat meg. Ez a takarékszövetkezet az ügyfelekkel, és a partnerekkel együtt többre

képes, együtt még jobb, még stabilabb eredményeket tudunk elérni.” – 30 éves Jubileumi kiadvány



elsőként a források egy részének befagyasztásában, illetve drágulásában mutatkozott meg, amit később a potenciális adó sok
kockázatának megújítása követett. Egyfajta önerősítő folyamat alakult ki: a hitelezés akadozása és feltételeinek szigo ro dása ron tot -
ta az adósok helyzetét, és tovább mélyítette a recessziót. E közben a gazdaság hanyatlása csökkentette a bankok hite lező ké pes ségét
és hajlandóságát, ami tovább erősítette a gazdaság zsugorodását. Ezt az ördögi kört törték meg a válságkezelő állami be avatkozások.
Így a következő időszakban a bankszektorban szerényebb léptékű fejlődésre lehet számítani, mint az előző években.

A Polgári Takarék jövője

A Polgári Takarék Igazgatósága a 2009-ben elfogadott stratégiai tervét több alkalommal módosította. A módosításokra
a gazdasági, pénzügyi válság mélyülése miatt volt szükség. Hosszabb távú stratégiai tervük középpontjában az áll, hogy a
szö vet ke zet a tulajdonosok megelégedésére, a mű kö dési terület egyik leghatékonyabb lakossági, kis- és kö zép vállalkozói
hitelintézete legyen.

A Takarékszövetkezeti Integráció szerepe a gazdasági válság kapcsán felértékelődött: hiszen egyedüli magyar tulajdonú
hitelintézetként helyben nyújtanak szolgál ta tá so kat. Az integráció stabil, már nincsenek külföldi tulaj donosok és külföldi
befektetők. Ezek az adottságok al kal massá teszik a hitelintézet társadalmi presztízsének növelését, ügyfélbázisának fejlesz -
té sét, image-építését. A stratégiai cél: szorosabb, komparatív (mérhető) együttműködést kialakítani az integráción belül,
figyelmet fordítva az érdekképviseleti rendszer tevékenységére, és a Takarékbank szakmai támogatására.

A szolgáltatások terén a Polgári Takarék meg kívánja őrizni piaci pozícióját, és fejleszteni azt a lehetőségek szerint. A
pénzügyi közvetítés feltételei jelen időszakban meglehetősen nehezek és szűkösek, ezért jól átgondolt, kidolgozott szol gál -
tatói stratégiára van szükség.

A 2011. májusi közgyűlés 10. napirendi pontjának megtárgyalása a Polgári Takarékszövetkezet életének nagyon fontos
állomása volt.

Komoly feladatokat jelentenek a Bázeli Tőkeegyezmény szabályainak előírásai, többek között a szavatoló tőke válto zá -
sa, a tőkekövetelmény szintjének emelése, a többlettartalékok megőrzése, illetve képzése. Problémát jelent a kötelező nem -
zet közileg harmonizált likviditási mutatók előírása és a többi rendszabály. Az említettek mellett a hatóságok fokozott
kö  ve  telményeket támasztanak a koncentrációs kockázatok kezelésével. A szigorított szabályok 2019-ig fokozatosan ke rül -
nek bevezetésre. Az Integráció 2011-ben kiemelten foglalkozik az új likviditási szabályokkal és a tőke regulációval. Az új
szabályozás feltételeinek úgy a takarékszövetkezeteknek, mint a kereskedelmi bankoknak meg kell felelni.
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Itt tartunk most

Az országban négy megyében,  21 fiókban fogadják a szövetkezet dolgozói az ügyfeleket. A dolgozók létszáma 150 fő.
Az elmúlt négy év a világot sújtó gazdasági válság miatt nem bizonyult könnyűnek. A korábban kialakított és
folyamatosan szem előtt tartott stratégiának köszönhetően a Polgári Takarék pozitív eredményeket könyvelhetett el. A
szövetkezet meg tar totta piaci pozícióját, és a gazdasági krízis idején is finanszírozni tudta ügyfelei igényeit. Szép ered mé -
nyeket értek el a befektetési üzletágban, bevezették a saját jogú devizaszámlát, teljesítették a kártyaüzletág tervét. Ered -
ményüket - a pénzintézeteket sújtó banki adó ellenére - növelni voltak képesek.

A nehézségek a banki integráció működésére is hatással voltak, amelyek a szövetségben elsősorban az eszközminőségre és
a jövedelemtermelő képességre hatottak leginkább. Az in -
teg rált takarékszövetkezetek száma 21. A taka rék szö vet ke -
zetek jelenleg az egyedüli 100 %-os magyar tulaj don ban
lévő hitelintézetek, bankok. A ta ka  rék szövetkezeti in teg -
ráció fontos stratégiai célja a kistérségi szerepvállalás. A
kistérségekben és régiókban a lokális érdek és a helyben
dön tés fontos. A szövetkezeti integráció tagszervezeteinek
adottságai itt a legjobbak. Valamennyi kistérségben van
egy önálló, helyben dönteni és szolgáltatni tudó, tőkeerős
helyi takarék. Ezért nevezik a takarékszövetkezeteket
megalakulásuk óta a vidék bankjainak. Ez nem is lehetett
másképp. A takarékszövetkezetek hálózatát jelentő közel
1600 fiók kilencven százaléka olyan falvakban, községekben található az országban, ahol pénzügyi szolgáltatást szinte
kizárólag a takarékszövetkezetek nyújtanak. Az ott élő vidéki emberek számára akár megtakarításaik elhelyezéséről, akár
hitelügyeik intézéséről volt és van szó mindig a takarékszövetkezetek jelentették és jelentik a megoldást.

A magyar bankok helyzete és kilátásai

A bankrendszer alaposan megszenvedte a gazdasági válságot. Kettős szorításba került: egyrészt a krízis miatt jelentősen
meg nőtt a hitelezés veszélye, másrészt a magyar kormány túlzott mértékű különadója jelentősen csökkentette a pénz in té -
zetek eredményeit.

Az ország már a válság kirobbanásának időpontjában is mélyponton volt a hitelminősítők szerint, ezért a nemzetközi
hitel válság okozta „idegesség” és pánik jobban érintette az országot, mint a régió más országait. A válság a bankszektorban
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„Az eddig eltelt évtizedek alatt folyamatos aktivitással és óriási felelősséggel fejlesztettük hálózatunkat. Ma már 21

fiókkal rendelkezünk és csupán 3 fiókunk van bérleményben, a többi saját tulajdonban. Korszerű üz le  tek  kel, komoly

szakemberekkel, banktechnikával szolgáljuk ki a több, mint harmincezer ügyfelet. A válság ide jén is bebizonyítottuk,

hogy képesek vagyunk talpon maradni, a kockázatokat viszonylag jól kezelni és fel készülni a szigorodó szabályok

alkalmazására.” – részlet Béke Lászlóné a 2011. májusi közgyűlésen elhangzott előadásából



Tisztségviselők 1972-től napjainkigA tőkeszükséglet minden hitelintézet egyik legfontosabb feltétele. A takarékszövetkezetből zártkörű részvénytársasági
for  mába történő átalakulás gondolatáról már több korábbi közgyűlésen említést tettek. A Polgári Takarékszövetkezet ese -
té ben a zártkörű részvénytársasággá alakulásnak számos indoka van, például:

u új tőkeinjekcióval a magasabb tőkeellátottság nagyobb mozgásteret jelenthet
u az ügyfelek körében azt tapasztalható, hogy egy kereskedelmi bankot tekintélyesebb hitelintézeteknek ítélik, mint a

takarékszövetkezetet
u a szövetkezet stabil tőkéje zártkörű részvénytársaságként, ha szükséges, közös döntés alapján emelhető
u a tulajdonosok, a döntéshozók felelősebb döntést képesek hozni a saját érdekükben
u a húsz fiókból álló közvetlen vidéki ügyfélkapcsolati rendszer megőrzése mellett, lehet nyitni más irányba is, például

új fiókhálózattal, új tevékenységekkel
u részvénytársaságként könnyebb a kapcsolatteremtés és a kommunikáció más pénzintézetekkel
u a PTKSZ aktívabban bekapcsolódhat az európai uniós források előfinanszírozásába, ami javíthat a jelenlegi pozícióin;

s ezzel ügyfeleinek több és jobb lehetőségeket biztosíthat
u a Takarékbank is komolyabb üzleti partnerként tekint a részvénytársaságokká alakult takarékszövetkezetekre.

Az ismert adatok alapján megállapítható, hogy az átalakult takarékszövetkezetek eredményei az integrációs átlag és a
rész vénytársasági kereskedelmi bankok átlagánál kedvezőbben alakultak. A régi és új ügyfelekkel szorosabb együtt mű kö -
dést, jobb és erősebb gazdasági kötődést, korrekt szolgáltatást biztosítanak. 

A zártkörű részvénytársasággá átalakulás a tagok szempontjából sok előnnyel, ugyanakkor több felelősséggel és fel adat -
tal is jár. Előny többek között a valós tulajdonosi viszony. A szövetkezeti tag meglévő részjegye, a saját tőke, jegyzett tőke
arányában nő, ami vagyongyarapodást jelent. A közgyűlésen közös döntés születik arról, hogy a részvénytársaság oszta lé -
kot fizet, vagy a tőkéjét növeli, ami végül is a tagok vagyongyarapodását szolgálja. Az is előny, hogy a szabályozás várható
vál tozása következtében a részvény forgalomképesebb lehet, mint a részjegy. 

A Polgári Takarékszövetkezet Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság többszöri tárgyalások, mérlegelések után az át ala ku -
lás mellett döntött, és a Közgyűlés támogatta a takarékszövetkezet átalakulását zártkörű részvénytársasággá.
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IGAZGATÓSÁG

Elnökök
Nyikon Dezsőné 1972-1980

Béke Lászlóné 1980-

Igazgatósági tagok
Béke Lászlóné 1972-

Bujdosó Imréné 2009-

Daru Béla 1990-1992

File Ferenc 1999-2004, 2009-

Harczi Erzsébet 1975-1985

Herbák István 1972-1987

Hornyák Bertalanné 1992-1996

Jánosi Imre 1996-2009

Kiss Károly 1992-

Kovács István 1985-1992

Lövei Gyula 1972-1985

Lukácsné Ujj Zsuzsanna 1990-

Makó Albert 1996-

Máté Istvánné 1972-1985

Mecsei Antal 1985-1990

Mezősi György 1990-1992

Nyikon Dezsőné 1972-1992

Papp Józsefné 1992-1996

Rohony László 1972-1990

Sándor Istvánné 1985-1987

Sebestyén László 1990-2009

Szabó Béla 1992-

Veres Szabolcsné 1972-1985

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Elnökök
Fehér József elnök 1972-1985

Fábián Lajos 1996-

Lénárt Albert elnök 1985-1990

Vámosi Albert elnök 1990-1996

Felügyelő Bizottság tagjai
Bán Józsefné 1972-1985

Deák Béláné 1990-1992

Deák Bertalanné 1992-1996

Fábián Lajos 1990-1996

Fehér József 1985-1992

Feketéné Molnár Erzsébet 1996-

Fige Istvánné 1996-2009

Dr. Forgács Barnáné 2004-

Kapin Albertné 1985-1990

Lénárt Albert 1972-1985

Megyesi Jánosné 1972-1985

Mucza Jánosné 1985-1990

Papp Zoltán 1985-1990

Sebestyén László 2009-

Sipos József 1996-2009

Szekeres Gábor 1972-1985

Tóth Zoltánné 2009-

Vámos Kornélné 1990-2004

Zsadányi Mihály 1990-1996
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Ő tudta, hogy egy központi bank nélkül a takarékszövetkezetek elveszhetnek

A Takarékbank megalapításának a kezdetektől nagy támogatója volt Béke Lászlóné. Az 1980-as évek második felétől
meghatározó szerepe volt a takarékszövetkezeti bázison alapuló pénzintézet létrehozásában. A bankalapítás munka bizott sá -

gának aktív résztvevője volt.  A Takarékbank Rt.-
ben a takarékszövetkezetek által birtokolt többségi
tulajdonszerzést pártolta. Két cikluson keresztül a
Magyar Taka rék  szö vet ke zeti Bank Zrt. - a Ta ka -
rék szövetkezeti Integ ráció központi bankja -  Igaz -
ga tóságának tagja.  

Béke Lászlóné elkötelezett híve, tevékeny ré -
sze se a szövetkezeti mozgalomnak. Tagja volt a
Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának
és az országos választmánynak. Síkra szállt a taka -
rék  szövetkezetek közötti együttműködésért, az
integráció sikerességéért. 1990-től az Országos

Ta karék szövetkezeti Szövetség (OTSZ) létre ho zá sán dolgozott. A rendszerváltás után az OTSZ alelnöke lett. 
A Szövetkezeti Integráció alapjainak létre ho zá sában aktívan részt vállalt. Munkabizottságot vezetett, ami a kételkedő

takarékszövetkezetek képviselőinek meggyőzésén dolgozott. Fájó pontja mind a mai napig az integráción kívülállók
távolsága. Évekig tagja volt a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Nőbizottsága elnökségének. Sokirányú lobbi
kapcsolatait felhasználta az egyesítés jó hírének és eredményének elismertetésére. A kanadai Desjardain Szövetkezetben
tett tanulmányúton  tapasztalta, hogy eredmény csak összefogással és az önállóság egy részének feladásával érhető el. 

Békéné elsőként támogatója a hosszú távú, egységes alapokon nyugvó üzleti együttműködésnek. Ezt bizonyítja a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal közösen kialakított program. Cél: a kisvállalkozások támogatása kedvező hitel -
fel tételekkel. Ezt a törekvést segíti a Széchenyi Hitelkártya forgalmazása is, amellyel a Polgári Takarékszövetkezet elsőként
kapcsolódott be az értékesítésbe. 

Az elnök asszony megálmodója, kezdeményezője és fő szervezője az EuroBank számára kifejlesztett informatikai rend -
szer megvalósításának, amely a kisebb tőkével rendelkező takarékszövetkezetek számára is megfelelő. Ma már közel 70
taka rékszövetkezet használja a Tak-Inveszt Kft. által kifejlesztett szoftvert, ami egyre tökéletesebb. Évekig volt elnöke a
Tak-Invest Kft. felügyelő bizottságának, majd 2010-ben a Kft. Zrt.-vé alakulásával az Igazgatóság elnökévé választották.

Béke Lászlóné a régió gazdaságának fejlődése érdekében tevékeny részese a közéletnek. Már az ötödik ciklusában tagja
a kereskedelmi és iparkamara megyei elnökségének.

Az Elnök Asszony a dolgozóit kihívással teli szakmai feladatokkal látja el, valamint rátermettség, szakismeret szerint
orszá gos munkabizottságokba delegálja őket. Saját képzésére is mindig nagy gondot fordított. Fiatalon mérlegképes
könyvelői képesítést szerzett, majd többféle felsőfokú képzettséget. Rendszeres résztvevője, előadója különféle szakmai
fórumoknak.

„Korszerű saját tulajdonú üzletházainkban, magasan képzett munkatársakkal, korszerű szervezetet építettünk ki.
Önmagamat és Kollégáimat a megújulásra, az állandó képzésre ösztönzöm…. A vezetés tanulható, de kell hozzá valami
indíttatás is. Én az a fajta vezető vagyok, aki szeret együtt élni, dolgozni a munkatársaival, úgy, hogy a lehető legjobbat
hozza ki belőlük. Az én ajtóm mindig nyitva áll…”

Béke Lászlóné fejében született meg a gondolat, hogy Polgáron takarékszövetkezet alakuljon. A kezdetek kezdetén
egyet len szervezője és első alapító tagja volt az újonnan alakuló pénzintézetnek. A szorgalmas kitartó munkájának megvolt
az eredménye. 

A szervezést 1972. szeptember 1-jén kezdte és a takarékszövetkezet alakuló gyűlésén, november 2-án az 503 fős alapító
tag ság igazgatósági taggá választotta. Főkönyvelőként dolgozott 1980-ig, aztán megszakítás nélkül elnök - ügyvezető igaz -
ga tóként, ma pedig a szövetkezeti törvény és a társasági törvény módosításai szerint elnök-ügyvezetőként vezeti a Polgári
Takarékszövetkezetet. 

Az elnök asszony a szövetkezeti szektor fejlődése érdekében országos szinten is számos kezdeményezést tett és jelentős
feladatot látott el. 

„A szövetkezet szeretetét, elkötelezettségét a SZÖVOSZ Makói Közgazdasági Technikumban a vérembe oltották. Így nem
véletlen, hogy maradtam a mozgalomban, igaz nem fogyasztási szövetkezetnél, hanem takarékszövetkezetnél találtam
meg azt a lehetőséget, kihívást, ami nekem megfelelt.”

„Körösszakáli vagyok és azt gondoltam, hogy majd ott is fogok dolgozni, ám az élet nem így hozta. Az orszá gos hírű
Makói Közgazdasági Technikumban végeztem, ahová nagyon nehéz volt bejutni. Összesen öt ilyen in téz mény volt az
országban, és meghatározott számú tanulót vettek csak fel. Méltán volt híres, hiszen kiváló szak mai alapot adott. A
képesítésemet 1964-ben kaptam meg, akkor először a körösszegapáti, majd a berek bö ször ményi ÁFÉSZ-hez kerültem. Ez
utóbbiban húszévesen már főkönyvelő-helyettes voltam. Aztán Polgár ra kerültem, szintén az ÁFÉSZ-hez ahol egy ideig
együtt dolgoztam a férjemmel. 
A pénzintézeti világgal igazán akkor ismerkedtem meg, amikor a helyi OTP fiókba kerültem át. Nem sokáig marad tam,
nem láttam a fejlődési lehetőséget, nem tetszett a légkör, az emberi hozzáállás, a „hivatalnok szemlélet”. S mivel nem
járultak hozzá a továbbtanulásomhoz, nem maradtam. 

„Ha az ember következetesen csak a kitűzött célt látja
maga előtt, és mindig annak szellemében cselekszik,
a siker nem marad el.”
Béke Lászlóné, elnök - ügyvezető

Komoly életút, szép pálya



„A jó kollektíva biztos támogatást adott”

A Borsod megyei Mezőcsáton születtem. Követve a családi tradíciót, de a gaz -
dasági pálya iránti érdeklődésem miatt is a mezőkövesdi közgazdasági szak kö -
zépiskolai tanulmányaimat követően a Salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli
Fő iskola diákjaként tanultam meg a szakma alapjait. 1985-ben pénzügyi sza kon
szereztem üzemgazdász diplomát és kaptam mérlegképes könyvelői oklevelet.

Párválasztásommal egy időben, 1986 őszén harmadik munkahelyként
kezd tem a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezetben. A takarékszövetkezeti élet -
ben az újonnan nyíló tiszaújvárosi fiók vezetőjeként indult el a pályám. Ekkor
lettem a szövetkezet tagja is. A kezdeti lépések eredményei és a munkatársi tá -
mo gatások kedvet adtak ahhoz, hogy eldöntsem, a jövőmet a taka rék szö vet -
kezetnél alapozom meg.

A változásokban gazdag, egyre nagyobb kihívásokat megélt időszakban a
gyakorlati tapasztalatok megszerzése közben végeztem el az adótanácsadói és az okleveles könyvvizsgálói képzéseket, majd
több szakmai tanfolyamon is részt vettem a munkahelyem támogatásával.

A munkám a hivatásom. Huszonhat éves pályám során a takarékszövetkezet iránti lojalitás mellett a folyamatos meg -
úju lást és fejlődést támogattam. Mindezt a szakmai igények maximális teljesítésével, a bővülő feladatok és kompetenciák
fi gyelembevételével igyekeztem megvalósítani. Gazdasági vezetői pozícióm idején két eredményes taka rék szövetkezeti
egye sülés, több szoftveres nyilvántartási rendszer bevezetése, a back-office, a pénzügyi és számviteli terület valamint a fiók -
háló zat fejlesztése valósult meg aktív közreműködésemmel. A kitűzött célok elérése során mindig számíthatok munka tár -
saim segítségére, a jó kollektíva biztos támogatást nyújt. 

A szövetkezeti tagok bizalma alapján 1990. óta vagyok az igazgatóság tagja. Ezt követő két év után kineveztek ügy -
vezetőnek. A gazdasági ügyvezetői pozíciót tizennégy évig töltöttem be. 2010-től - a takarékszervezet megújulását köve tő -
en - a passzív üzletág, a lakossági hitelezés és az értékesítés irányítását látom el. Az utóbbi három év alatt számos új termék
és szolgáltatás eredményes bevezetése történt meg és a TakarékPont hálózat tagja is vagyunk. A pénzintézeti munkában az
ügyfelek bizalmának megteremtése és megtartása sarkalatos pont, ezt következetesen szem előtt tartom. Pályafutásom
során több szakmai munkacsoportban vettem részt, jelenleg több integrációban érdekelt cégnél vagyok tisztségviselő, ahol
a Polgári Takarékszövetkezetet képviselem.

Házasságomban két fiú született Lóránt és Márk, akik műszaki szakon a Debreceni Egyetem hallgatói. Felelősségteljes
munkám mellett a mai napig is szívesen vállalom a családanyai szerepet. Szabadidőmben kertészkedek és szeretek utazni.

Örömmel tölt el, hogy a takarékszövetkezet 40 éves működésének és fejlődésének már 26 éve cselekvő részese vagyok.
További célom is az, hogy a gazdasági változásokhoz jól alkalmazkodó és prudenciális elveket szem előtt tartó eredményes
hitelintézeti működésnek meghatározó tagjaként továbbra is hasznos részese legyek.
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Lukácsné Ujj Zsuzsanna ügyvezető

Békéné Nórika Elnök Asszony szakmai ered -
ményeit, közéleti munkáját, töretlen lendületét
vezető társai, munkatársai mind országos, mind
helyi szinteken elismerik. Szűk pátriája körében
és a szélesebb közösség érdekében tanúsított
segítőkész hozzáállását, emberi értékeit a lakosság
tisztelete és megbecsülése övezi.

Elismerések
Kiváló Dolgozó (1978) ¡ Kiváló Szövetkezeti Munkáért (1983) ¡ Közösségi Munkáért (1984) ¡ A Pénzügy mi nisz térium
Kiváló Dolgozója (1987) ¡ Takarékszövetkezeti Érdemérem (1990) ¡ Takarékszövetkezeti Érdemérem (1992)
¡ Szövet kezeti Munkáért Arany fokozat (2000) ¡ A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (2003), a takarék szövet ke -
zet fejlesztésében és a szövetkezeti mozgalomban végzett munka elismerése ¡ Kiváló Takarékszövetkezeti Munkáért
Életmű (2004) ¡ Gróf Károlyi Sándor emlékplakett (2006, MTB) a Takarékszövetkezeti Integráció fejlesztése érdekében
végzett kiemelkedő tevékenységért ¡ Az év üzletembere (2006, VOSZ) ¡ Sesztina-díj (Hajdú-Bihar Megyei Iparkamara
2006) ¡ Pro Urbe Emlékérem 2012. Polgár város kitüntető címe a Polgári Takarékszövetkezet kollektívája részére

„Hogy mi kell ahhoz, hogy az ember sikeres vezető legyen? - Elsősorban elszántság és kitartó munka, másrészt egy olyan
biztos családi háttér, amely mindezt lehetővé teszi. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a férjem szintén
elkötelezett híve a szövetkezeti mozgalomnak, szintén vezető beosztásban. Így mindig maxi má lisan megértette, amikor
mennem kellett, amikor nem volt este vacsora, vagy nem tudtam a gyerekekért men ni. Soha nem kellett választanom a
karrier és a család között. Segítettük egymást, tanultunk, s odafigyeltünk a gyerekeinkre is. Azt gondolom, nem csak a
munkában értem el sikereket, sikeres feleségnek és anyának is mondhatom magamat: a gyerekeim már felnőttek, több
diplomások, saját családjuk van. Boldog nagymama vagyok, három csodálatos unokám van: Marvin, Kornél és Frida.
Nagy szeretettel várom őket a mi kis családi fészkünkbe. Akkor vagyok a legboldogabb, amikor az egész család együtt van,
a 90 éves édesanyámmal együtt. 
Sikeres embernek tartom magam, a Jó Isten és a sors kegyeltje vagyok. Voltak az életemben hullámhegyek, de voltak
hullámvölgyek is, amiken sikerült felülkerekednem és úrrá lenni a helyzeten. Ebben nagy segítségemre volt a családom, és
a takarékszövetkezet kollektívája. Vezetőként a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy stabilan és eredményesen
dolgozunk, sikerült egy olyan kollektívát összekovácsolni, amely mögöttem áll.  Min dig egyfelé, előre húzzuk a
takarékszövetkezet „szekerét”; és tőlem nem a miértre, hanem a hogyanra várnak választ. Kiváló közép és felsővezetőkkel
dolgozom, az ő munkájuk is benne van az én kitüntetéseimben, amelyeket nagyra értékelek.”

Elismerések
Takarékszövetkezeti Érdemérem ezüst fokozata, 1998. ¡ A Polgári Takarékszövetkezet Kiváló dolgozója, 2002. ¡ Kiváló
Takarékszövetkezeti Munkáért Életmű, 2004.
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Az emberi erőforrás a legfontosabb érték

A kezdeteknél három alkalmazottat foglalkoztató takarékszövetkezet dolgozói létszáma az eddig eltelt 40 év alatt meg -
többszöröződött. Jelenleg 150 munkatárs látja el a feladatokat a huszonegy fiókban és a központban. A szövetkezet vezetői
min dig figyelmet fordítottak a fiatalokra. A dolgozók átlagéletkora nem éri el a negyven évet. A minőségi szakmai munka
tel jesítése érdekében nagy jelentőséggel bír a szövetkezetnél, hogy valamennyi szakértő munkatárs folyamatos tovább kép -
zésen szerezze meg a naprakész ismereteket. A dolgozók a beiskolázások mellett különféle tanfolyamokon, tréningeken
vehetnek részt, különös tekintettel például az informatikai képzésre. Az elmúlt négy évtized eredményei azt mutatják,
hogy a takarékszövetkezet a humán erőforrással, a szellemi tőkével igen jól gazdálkodik. A szolgáltatások és termékek köre
folyamatosan bővült, új pénzügyi, banki konstrukciókat vezettek be, így a képzés fontos helyen szerepel a Polgári Takarék
stratégiájában. A korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a diplomás és az idegen nyelvet beszélő munkatársak száma.
A modern kor igényeinek és elvárásainak megfelelően a takarékszövetkezet menedzsmentjének célja mind a vezetők, mind
a munkatársak tudásszintjének rendszeres növelése, és a jó üzleti eredményekhez nélkülözhetetlen ismeretek, készségek és
képességek elsajátítása.

Kiss Károly ügyvezető, elnöki tanácsadó

Csökmői születésű vagyok. A falusi élethez, a mezőgazdasághoz való kötő -
dés miatt tanulmányaimat a pallagi mezőgazdasági technikumban kezdtem,
mérnök, majd közgazdász diplomámat a debreceni agrártudományi és a Marx
Károly Közgaz daság tudományi Egyetemeken szereztem. Munkaviszonyom ki -
zá rólag szövet ke ze tek kel kapcsolatos.

A Polgári Takarékszövetkezethez 1992-ben kerültem Debrecenbe, fiók ve -
zető ként, majd öt év múlva ügyvezetői kinevezést kaptam. Az új fel adat kö rö -
met két éven keresztül a debreceni fiók irányításával párhuzamosan végeztem.
Elége dett ség gel jegyzem meg, hogy már abban az időszakban a Debreceni Fiók
takarék szö vetkezetünk legnagyobb mérleg-főösszegű betét és hitelállományú,
valamint legnagyobb fedezeti összeget termelő fiókja volt. Ágazati ügy ve zető -
ként a betét- és hitel üzletág munkájának irányítása, szabályozásának kiala kí -
tása, műkö désé nek irányítása volt a feladatom. Elsődleges célunk volt,
ver   seny  képes termékek és szolgáltatások kialakítása az üzletágvezetők bevo -
násával. Az új fiókok nyitása és hatékony működésük megteremtése érdekében folyamatosan korszerűsítettük taka -
rékszövetkezetünk szervezeti felépítését. Ebben az időszakban a lakossági és a vállalkozói üzletág szétválasztásával a
vál lal kozási üzletág szabályozása, munkájának szerve zése került az irányításom alá. 

A gazdasági-, pénzügyi válság hatását a Takarékszövetkezetünk is megérezte, növekedési dinamizmusa megtört, kintlé -
vő  ségeink nőttek, az eredmény mérséklődött, ami a lakosság és a vállalkozók eladósodásának, a devizaárfolyam emel ke dés -
nek, a fizetőképesség és -készség drasztikus romlásának volt köszönhető. A további szervezeti korszerűsítés folya mán 2011.
II. fél évé től ügyvezető, elnöki tanácsadó beosztást kaptam, a kintlévőségek kezelésére kellett összpontosítani. Az átszer -
vezés követ kez mé nyeként a kintlévőségek kezelésére alapított osztály vezetése a debreceni székhelyemre koncentrálódott.
Így, a napi kapcsolattartással az osztály munkája közvetlenül kontrollálható általam. A behajtás kezdeti sikerei szinte
azonnal észlelhetők voltak. 2012. május 1. és augusztus 31. között az osztályunk kezelésében lévő ügyletekből 318 millió
forint hátralékot hajtot tunk be. A csőd-, a felszámolási- és végelszámolási ügyek indítása és azokba való bekapcsolódás
mellett számtalan végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. A jobb megtérülés érdekében több esetben éltünk a követelés
értékesítésével. A válság hatására az ingatlanok leértékelődtek a kereslethiány miatt, és csak nyomott áron, nehezen érté -
kesíthetők. Tapasztalataink alapján át kellett alakítanunk hitelezési stratégiánkat. A fedezet alapú finanszírozás mellett, il -
let  ve helyett a cash-flow alapú finanszí rozás ra helyezzük a hangsúlyt. A hitelek behajtása nagy figyelmet igénylő,
körü ltekintő kihelyezéssel kezdődik, amelyet egy válság sújtotta időszakban különösen tekintetbe kell vennünk.

Van egy lányom és egy fiam, mindketten diplomások. A fiamat hozzám hasonlóan érdekli az agrárium, a gazdaság, a
pénzügyek világa - agrármérnök és jelenleg a Miskolci Egyetemen a másoddiplomáját szerzi. A fiam is a Polgári Takarék -
szö vetkezetben dolgozik, már nyolc éve. Ő a Debreceni Fiók helyettes vezetője. Örömömre szolgál, hogy életem aktív idő -
sza ká nak nagyobb része összefolyt a 40 éves Polgári Takarékszövetkezet dinamikus fejlődését magába foglaló történetével.
Büsz ke séggel tölt el, hogy több mint húsz éve stabil tagja vagyok szervezetünk összetartó dolgozói kollektívájának; tanúja,
aktív részese lehetek a takarékszövetkezet sikereinek.

Elismerések
A Polgári Takarékszövetkezet Kiváló dolgozója (1995.) ¡ Elismerő oklevél és kitüntetés a Földművelésügyi Minisztériumtól
az Agrárfinanszírozásban vállalt kiemelkedő munkáért (1998.) ¡ Életmű kitüntetés kiváló takarékszövetkezeti munkáért
(2004.) ¡ Kiváló Takarékszövetkezeti Munkáért (2008.)
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Szívesen segítünk

A takarékszövetkezet létrehozásának egyik alappillére a társadalmi szerepvállalás, hiszen egy kis településen alapították,
ismerve a közösség minden tagját, és igényeiket. A rendszerváltásig a takarékszövetkezet dolgozói a kor elvárásainak és cél -
kitű zéseinek megfelelően jelentős részt vállaltak a közéletben.

Rendezvényekkel, társadalmi munkával támogatták a kö zöss éget. A célok nem változtak 1989 után sem, csak más
tartalommal teltek meg: megmaradt a közvetlen, mondhatni jó ismerősi kapcsolat az ügyfelekkel, a szolgáltatási területen
működő kulturális intézményekkel, vállalatokkal és sport klubokkal. Így lett a Polgári Takarékszövetkezet a Polgári 3-as
Foci, a Debreceni Pulykanapok a Prima Primissima díj átadó, a Kölcsey Tavasz és a 2005-ös Rómeó és Júlia debreceni
előadásának támogatója.

A szövetkezet támogatta a polgári mentőállomás létrehozását, a Római Katolikus Egyház több rendezvényét, a
működési területére eső „falunapokat”, és a regio nális sport- és szépségversenyeket. A támogatásra kifizetett összegek
nagysága évről évre növekedett.

„… szívesen tesszük, segítünk, ahol szükség van ránk, és ahol lehet … ott vagyunk a térség kulturális és társa dal mi

rendezvényein is, mert fontosnak érezzük, hogy része legyünk a közéletnek. Az utóbbi napokban az árvíz okozta

események foglaltak le bennünket, számlát nyitottunk az árvízkárosultak javára, hiszen a kör nye ző településeken

házak dőltek romba, emberek veszítették el egy élet munkáját.” - Együtt hetilap, 2010.

TÖKÖL

Végh Nóra, fiókvezető 
Borsosné Szabó Mónika

Kiss Anikó

ÚJIRÁZ

Kiss Zsigmondné
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Huli Tamás
Mészáros Józsefné

ÚJTIKOS

Mészárosné Szincsák Mária

ZSÁKA

Zsigovics Józsefné, kirendeltségvezető
Németh Istvánné
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A Polgári Takarékszövetkezet első elnöke

Nyikon Dezsőné Gizike az első elnöke volt a Polgári Taka rék szövet ke -
zetnek 1972 és 1980 között. A kezdeteknél három elhi va tott fiatal nő dol -
gozott együtt. Udvariasan fogadták az ügyfeleket, lelkesen járták a
tele pülést, fáradságot nem kímélve kézbesítették a meghívókat, közben
szélesítették személyes kapcsolataikat, építették a szövetkezeti tagság körét.

Nyikon Dezsőné irányításával a fiatal szövetkezet évről évre fej lődött,
gyarapodott. Már az első év példátlan mérlegszerinti ered ményt hozott. Öt
év múlva székház épült, a taglétszám több mint ötszörösére emelkedett. Ezt
az elkötelezettséget, lelkiismeretes munkát, amit szeretett munkatársaival
együtt végzett, elismerték országosan és a polgári lakosság körében is. Sok-
sok dicsérő szót kaptak a településen. A Kiváló Takarékszövetkezet
kitüntetést 1979-ben vette át.

„Nyikonné Gizike vezetésével indult a mi takarékszövetkezetünk tevé -
keny sége. Akkoriban felvállalta a szervező munka oroszlánrészét, a tag to -
bor zástól a pénzgyűjtésen át az adminisztráció megszervezéséig. Gizike
átélte az új egység születésének minden örömét, kezdetekkel járó gyer mek -
betegségeket, és hallatlan szorgalmával, a jó gazdaasszony bölcsességével ve -
zette, irányította kis csapatát.” Tóth József polgármester.

„Öröm számomra megérni azt a kort, hogy az alakuló ülés után 30 évvel is köszönthetem a takarékszövetkezet tagjait,

köztük az alapító tagokat, dolgozókat, vezetőket… 1970-es évek elején a jogszabályok lehetővé tették, hogy járási szék -

he lyeken, kisebb városokban is takarékszövetkezetek alakulhassanak. Ezt a lehetőséget kihasználva kezdtük el a szer -

ve zési munkát, amelynek fő célja volt, hogy megismertessük a lakossággal a takarékszövetkezetek tevékenységét,

kö ze lebb vigyünk minden pénzügyi szolgáltatást a lakosság körében, hogy lehetőség nyíljon számára az állami

pénzintézet - OTP – mellett szövetkezeti szolgáltatások igénybe vételére is.

1972. november 2-án megtartottuk az alakuló ülésünket – megjegyzem, akkor még valamivel fiatalabbak voltunk mi

is. Míg vártuk a PM-től a működési engedély megérkezését, addig sem tétlenkedtünk, hiszen gondoskodni kellett az

ügy felek fogadására alkalmas helyiségről, és annak berendezéséről. Mire ezek elkészültek, megkaptuk a várva várt mű -

ködési engedélyt, és 1973. február 5 – én megnyílt a takarékszövetkezet ajtaja az ügyfelek előtt… Az udvarias, gyors

ügyintézéssel sikerült a tagsággal, a lakossággal megszerettetni a takarékszövetkezet munkáját. Egyre többen vették

igénybe szolgáltatásainkat. Azt hiszem ezeknek hatása a mai napig is érzékelhető az elért eredményekben.

Ha végig tekintek az alapító tagok körében, sajnos azt kell megállapítanom, hogy az a nagy munkabírás, munkakedv,

mely 30 évvel ezelőtt volt, az idők során elkopott az arcokról. De öröm számunkra hogy a helyünk újból feltöltődik

fiatalokkal, akik ugyan olyan kedvvel, munkabírással végzik a munkát, mint mi annak idején.

Én 8 évig voltam a szövetkezet elnöke. Ez a nyolc év kitörölhetetlen az életemből. Mindig szívesen gondolok vissza er -

re az időre. Örültem, hogy munkám során másoknak örömet szerezhettem. Ha egészségi állapotom megengedi, szívesen

ke res em fel a szövetkezet dolgozóit. Tájékozódnom kell, még most kérdezik tőlem: „A ti bankotokban a betét után hány

százalék a kamat, vagy a hitelt hány százalékra adják?” …kívánom, hogy…sokáig és sokszor, erőben és jó egész -

ségben… örüljenek az elért eredményeknek.” - részlet Nyikon Dezsőné ünnepi köszöntőjéből a Polgári Takaréks -

zövetkezet megalakulásának 30. évfordulóján.

Régmúlt idők brigádélete

A 60-as években kibontakozó brigádmozgalomba a takarékszövetkezet dolgozói 1974-ben kapcsolódtak be. A
kezdetnél mindössze négy taggal működött az Angela Davies szocialista brigád, amelynek első vezetőjének Béke Lászlónét
választották. A kezdeti időkben a brigád célkitűzései szinte azonosak voltak a szövetkezet célkitűzéseivel, ami a
foglalkoztatottak számát tekintve nem is csoda. 

A munkában jó kollektív szellem uralkodott, az egymás iránti figyelmesség, türelem volt jellemző. A szövetkezeti
rendezvényekre személyesen kézbesítették a meghívókat, ami komoly előnyt jelentett a kapcsolatépítés és a személyes
kapcsolattartás szempontjából. Akkoriban a takarékszövetkezet dolgozói élen jártak a társadalmi munkában. A községben
részt vállaltak például a strandfürdő, az óvoda és más középület építkezésében.

Lelkesen és pontosan vezették a brigád nap -
lót, amely mára nem csak emlékként, hanem
fontos forrásként maradt meg a múltból. A szo -
cia  lizmus időszakában minden évről részletes be -
számolót tartalmaz, megjegyezve a jeles
ese ményeket. Például 1975-ben a brigádban vég -
zett kiemelkedő munkáért jutalomúton Nyikon
Dezsőné elnök és Bán Józsefné, Moszkvában
jártak.

A brigádmozgalom rendkívüli jelentőséggel
bírt abban az időszakban. A hivatali munkán túl
a szövetkezet alkalmazottai a szabad idejük egy
részét is együtt töltötték, ezáltal vettek részt tá -

gabb környezetük életében. Közös szilvesztert, családi kirándulásokat, külföldi utakat szerveztek. Számos alkalommal
adtak át „Kiváló dolgozó” címet, s számos alkalommal nyerték el a „Kiváló Szocialista Brigád” címet is. A szocialista brigád
a közművelődési munkába is bekapcsolódott. Könyvek, távol-keleti ország népeit segítő képeslapok árusításával fog lal -
koztak, kiállításokat, ünnepségeket szer veztek, is -
ko lákat, óvodákat patronáltak, előadói esteket,
író-olvasó találkozókat (pl.: Jókai Anna), művész
találkozókat (pl.: Kapcsa János festőművész),
NDK estet szerveztek, amelyeken a brigád tagjai
mellett a szövetkezet tagságát is meghívták. Segí -
tet ték egymást ha szükség volt rá, például az
otthonépítésben.

Béke Lászlónét takarékszövetkezeti elnöknek
vá lasztották 1980-ban, így az Angela Davies Szo -
cia  lista Brigád következő vezetője Bakk Ferencné
lett, aki továbbra is óramű pontossággal és rész -
letességgel vezette a brigád naplóját 1989-ig,
megörökítve a brigád életének, s ezzel együtt a szövetkezet életének is legfontosabb momentumait. A rendszerváltozást
követően megszűnt a brigádmozgalom, megkezdett munkájukat azonban a kollektíva tovább folyatta, ma már társadalmi
szerepvállalásnak hívjuk az általuk korábban végzett tevékenységet.
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Brudnyák István
Bucsi Andorné

Bucsi László
Bujdosó Erzsébet
Bujdosó Mária
Bujdosó Sándor ifj.
Bujdosó Sándorné
Buss Lajosné özv.
Czókó Józsefné
Császár Jánosné
Császár Józsefné
Csernák László
Csernák Lászlóné
Csikós László
Csikós Lászlóné
Csikós Tibor
Csirmaz Katalin
Csohány Anna 
Csuka Imre
Csuka Imréné
Derzsényi Jánosné
D. Kovács Sándor
D. Kovács Sándorné
Dobos Bertalanné
Dobos Ferenc
Dobos Lászlóné
Dobos Lászlóné
Dobos Lukács
Dobos Lukács ifj.
Dobos Lukácsné
Dohány Józsefné
Domán Ferencné
Dudás András 
Dudás Andrásné
Elek Bertalan
Elek Bertalanné
Elek Józsefné
Elek Lászlóné
Elekszay András
Elekszay Andrásné
Elekszay Andrásné özv.
Elekszay Mária
Enczi Sándor
Enczi Sándor ifj.
Enczi Sándorné
Enczi Zoltán
Éles Imre
Éliás Gyula
Éliás Józsefné
Éliás Kornélné
Fajta János
Farkas Bertalan
Farkas Bertalanné
Farkas János
Fehér József
Fehér Józsefné
Fehér Lajosné 

Fekete Andorné
Fekete Antal
Fekete Istvánné
Ferenczi Bertalan
Ferenczi Bertalanné
Ferenczi István
Fiatal Gáspár
Fiatal Gáspárné
Ficsór István
Ficsór Istvánné
Földvári József
Galambos László
Galambos Lászlóné
Galuska Jánsoné
Gáj Jánosné
Gál László
Gál Lászlóné
Gera Istvánné
Gott Lajosné
Gönczy Lászlóné dr.
Görömbei Gyula
Görömbei István
Görömbei Istvánné
Görömbei Istvánné
Grász Andrásné
Gulyás Erzsébet
Gyetvai József
Györfi Jenő
Györfi Jenőné
Hajzer Sándor
Hamar József
Hegyi János
Herbák István
Herbák Istvánné
Hevér Lászlóné
Hídvégi Ferencné
Hlavács Béla
Hornyák Ferenc
Hornyák László
Hornyák Lászlóné
Huszánk Anikó
Huszár Dezső
Huszár Dezsőné
Huszár István
Ilics László
Ilosvay Katalin
Ilosvay Mária
Izsvák János id.
Izsvák József
Izsvák lászló
Izsvák László id.
Izsvák Lászlóné
Izsvák Zoltán
Jakics Józsefné dr.
Jávorszki Józsefné

Juhász Antal 
Juhász Antal ifj.
Juhász Antalné
Juhász Béláné
Juhász Ferenc
Juhász János
Juhász László
Juhász Sándorné
Kalóz Ernőné
Kapitány Sándor
Kapitány Sándorné
Kapussy Gyula
Kapussy Gyuláné
Karika Sándor
Karika Sándorné
Katona Istvánné
Kálmán Lajosné
Kártik János id.
Kártik János ifj.
Kártik Jánosné
Kártik Jánosné ifj.
Kecső Dezső
Kerekes László
Kertész József
Kiss Erika
Kiss István
Kiss Istvánné
Kiss János
Kiss Jánosné
Kiss Lászlóné özv.
Kiss Mária
K. Juhász János
K. Juhász Jánosné
K. Juhász Mária
K. Molnár Tibor
K. Molnár Tiborné
K. Monár Magdolna
Kocsis Józsefné
Komlós Barna
Komóczi Ibolya
Komóczi Mihály
Komóczi Mihály id.
Komóczi Mihályné
Kormos István
Kovács Alpárné
Kovács Gábor
Kovács Gáborné
Kovács Gyuláné
Kovács Gyuláné özv.
Kovács István
Kovács János
Kovács József
Kovács Katalin
Kovács László
Kovács László

Kovács Lászlóné
Kovács Mihály
Kovács Mihályné
Kovács Zsigmond
Kozma Bertalan
Kozma Bertalanné
Kövér Józsefné
Kulifai kálmánné
Kurucz Ilona
Ládi József
Ládi László
Ládi Lászlóné
Lénárt Albert
Lénárt Albertné
Lénárt Albertné
Lénárt Béláné
Lénárt Éva
Lénárt Gyula
Lénárt Gyuláné
Lengyel László
Lengyel László id.
Lengyel László id.
Lengyel László ifj.
Lengyel Lászlóné
Létray Gézáné özv.
Lőrinc Erzsébet
Lőrincz István
Lőrincz László
Lőrinczi Tibor
Lőrinczi Tiborné
Lövei Bálint
Lövei Gyula
Lukács Jószef
Lukács Józsefné
Lukács László
Lukács Miklós
M. Vámosi László
Magicz Józsefné özv.
Magyar László
Makó Andor
Makó Andor ifj.
Makó Andorné 
Makó Andorné ifj.
Makó Andrásné
Makó Bertalan
Makó Bertalanné
Makó Istvánné
Makó Sárika
Makrányi Andrásné
Makrányi Andrásné
Mályi Lászlóné
Márkus Róbert
Márkus Róbertné
Máté Istvánné
Matolcsi Gáborné

Matolcsi Józsefné
Mecsei Ferenc
Medve Jánosné
Megyesi János
Megyesi Jánosné
Megyesi Józsefné
Megyesi Katalin
Megyesi László
Megyesi László
Megyesi Lászlóné
Mészáros László
Mézes Andrásné
Mézes Bálintné
Mézes Dezsőné
Mézes Gyuláné
Mézes László
Mézes Lászlóné
Mézes Pál
Mézes Pálné
Mező János
Miklós Vincéné
Mohácsi Gábor
Molnár András
Molnár Endréné ifj.
Molnár Gyula
Molnár Istvánné
Molnár János
Molnár László
Molnár Mihály
Molnár Mihályné
Molnár Tiborné
Nagy Árpádné
Nagy Béla
Nagy Béláné
Nagy Gyula
Nagy Gyula
Nagy Jánsoné
Nagy Lajos
Nagy Lajosné
Négyesi István
Németh Lőrincz
Novák Ferenczné
Nyikon Béla 
Nyikon Dezső
Nyikon Dezsőné
Nyikon Gyula
Nyikon Gyuláné
Nyikon József
Nyikon József id.
Nyikon Józsefné
Nyikon Józsefné id.
Nyikon László 
Olajos István
Olajos Istvánné
Oláh János
Oláh Jánosné
Oláh Mihály
Oláh Sándor

Onosi János
Ónosi Jánosné
Pallagi Gábor
Pallagi Jánosné
Pallagi Józsefné
Pankó István
Papp Bernadett
Papp Ferenc
Papp István
Papp Istvánné
Patkó István
Patkó Pál
Pál Ferenc
Pálnok Mária
Páti Tamásné
Petrik József
Pisák András
Pisák Andrásné
Pisák István
Pisák Károlyné özv.
Polonkai Balázs id.
Polonkai Balázs ifj. 
Polonkai Bertalanné
Polonkai Gábor
Polonkai Gáborné
Polonkai János
Polonkai László
Polonkai László
Postényi Istvánné
Pöstényi Balázsné
Pöstényi Márton
Pöstényi Mártonné
Puskás Sándorné
Rapcsák Gizella
Rassó Andrásné
Répási Antalné
Rohany lászló
Rohany Lászlóné
Sándor Béla
Sándor Béláné
Sándor Ferenc
Sándor Ferencné
Sándor János
Sándor Józsefné
Sári István ifj. 
Schmidt János
Schmidt Jánosné
Sirokai László
Slezák Ferencné
Soltász Richárdné
Soltész Andrásné
Sóvágó Mihály
Struba József id.
Struba József ifj. 
Subai János
Suhajda István
Suhajda Istvánné
Suhajda Józsefné

Sümegi Ferenczné
Sütő Dezső
Szabó Antal
Szabó Balázs
Szabó Imre
Szabó István
Szarka Anna
Szarka Józsefné
Szánóczki Ilona
Szánóczki Jánosné
Szántai István
Szántai János
Szekeres Gábor
Szekeres Gábor ifj.
Szekeres Gáborné
Szekeres Józsefné
Szentmiklósi Bertalanné
Szentmiklósi Lászlóné
Szilágyi Gábor
Szilágyi János
Szilvási Andrásné
Szincsák Andrásné
Szőke Bertalan
Szőke József
Szőke Józsefné
Sztaniszlai Albert
Sztaniszlai Albertné
Szurkos Andrásné
Szurkos József
Szűcs János
Szűcs Jánosné
Takács Istvánné
Takács János
Takács Józsefné
Tállai Albert
Tállai Balázs
Tállai Ferenc

Tanyi Antalné
Tanyi Emerencia
Tanyi Gizella
Tanyi János
Tanyi Jánosné
Tanyi Jánosné
Tanyi Lászlóné
Tanyi Mária
Tanyi Mihályné özv.
Tardi Gyula 
Tardi József
Tardi Józsefné
Tekse László
Tóth Balázsné
Tóth Bertalan
Tóth Ferencné
Tóth Imre
Tóth István
Tóth János
Tóth Rozália
Tóth Sándor
Török János
Újhelyi Jánosné
Urbán Józsefné
Vajas Jolán
Vajas József
Vajas Józsefné
Varga Balázsné
Varga Bertalanné özv.
Varga Éva
Varga Ferencné
Varga István
Varga Lászlóné
Varga Pál
Varga Pálné
Varga Zsigmondné
Vass Judit

Vámcsi Albertné ifj.
Vámos Albert
Vámosi Albert
Vámosi Albert
Vámosi Albert
Vámosi Albert
Vámosi Albertné
Vámosi Albertné
Vámosi Antalné
Vámosi Balázs
Vámosi Balázs
Vámosi Bálint
Vámosi Dezső
Vámosi István
Vámosi János
Vámosi József
Vámosi Klára
Vámosi Lászlóné
Vámosi Lenke
Vámosi Lukács
Vámosi Pál
Vámosi Sándor 
Vámosi Zoltán
Váradi Ferenc
Vencel Józsefné
Veress Szabolcsné
Vida Béláné 
Vincze János
Vincze Jánosné
Vincze Lajosné
Virágh József
Volosinovszki János
Zlehovszky Istvánné
Zöldi József
Zsignár György
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Kronológia

1972. november 2. alakuló közgyűlés Polgáron ¡ alapító taglétszám: 503 ¡ elnök: Nyikon Dezsőné
1973. február 5. a Polgári Takarékszövetkezet (PTKSz) ügyfélfogadása beindul ¡ a dolgozók létszáma: 3 fő ¡ taglétszám: 943
1974. megalakult az Angela Devis szocialista brigád ¡ szerződő partnerek: Állatforgalmi Vállalattal, Polgári ÁFÉSZ ¡

megállapodás az IBUSZ-szal - társas utak szervezése ¡ taglétszám: 1367 ¡ dolgozók száma: 4
1975. új termék: Gépkocsi betét ¡ Brigádverseny ¡ taglétszám: 1831
1976. új termék: Nyereménybetét ¡ Székházépítés ¡ taglétszám: 2167 ¡ dolgozók száma: 5
1977. új termék: Betétlevél ¡ székházavatás a PTKSz megalakulásának 5. évfordulóján ¡ taglétszám: 2407
1978. hitelnyújtás a háztáji kisgazdaságoknak ¡ totó, lottó és sorsjegyet árusítás az OTP megbízottjaként ¡ megállapodás az

Állami Biztosítóval, és a Dohánygyárral ¡ taglétszám: 2500
1979. Kiváló Takarékszövetkezet kitüntetés ¡ A SzMSz elkészítése ¡ a számvitel gépesítése két Ascota könyvelőgéppel ¡

utazásszervezés a Cooptourist megbízásából ¡ taglétszám: 2628
1980. új elnök a PTKSz élén: Béke Lászlóné ¡ új termékek: Takaréklevél, Átutalási betét ¡ taglétszám: 2702
1981. új termék: Ifjúsági betét ¡ megállapodás a Táncsics Tsz-szel ¡ taglétszám: 2818 ¡ dolgozók száma: 9
1982. a Tiszacsegei Takarékszövetkezet Tiszagyulaházi kirendeltsége és az Újtikosi Betétgyűjtő pénztár tagjai csatlakoztak a

PTKSz-hez ¡ legeredményesebb év a megalakulás óta ¡ Jókai Anna a szocialista brigád vendége ¡ taglétszám: 3600
¡ dolgozók száma: 10

1984. Kiváló Takarékszövetkezet kitüntetés ¡ az Angela Devis szocialista brigád a szövetkezet kiváló szocialista brigádja
Kiváló Takarékszövetkezet kitüntetés ¡ Székesfehérváron az Országos Béketanács eseményén ¡ új kiegészítő
tevékenység az áramdíj beszedés

1985. SZÖVOSZ – KPDVSZ Dicsérő oklevél ¡ Az Angela Devis kiváló szocialista brigád.
1986. Elkezdődött az építési hitelek folyósítása ¡ fióknyitásTiszaújvárosban ¡ új kiegészítő tevékenység a Casco biztosítás

kötése
1987. Fióknyitás Debrecenben ¡ Miniszteri Elismerő Oklevél ¡ Kiváló Takarékszövetkezet kitüntetés ¡ Az Angela Devis

szocialista brigád a szövetkezet kiváló szocialista brigádja ¡ Felújítás történt a központ épületében ¡ Polgár adott
helyszínt a Takarékossági Világnap országos szövetkezeti ünnepségének ¡ A betétgyűjtési versenyt Polgár nyerte

1988. új termékek: Otthonteremtő Betét, Letéti Jegy, Elszámolási Betét ¡ új betétpénztár Tiszaújváros-Óvárosban ¡
második fiók nyitott Debrecenben a Kálvin téren – megkezdődött a tetőtér beépítés

1989. az Angela Devis szocialista brigád a szövetkezet kiváló szocialista brigádja
1990-es évek: három önkormányzat számláját vezeti a PTKSz ¡ továbbra is fontos szerep a vidék finanszírozásában ¡ folyó-

sítják, kezelik a Magyar Államkincstár nyújtotta támogatásokat ¡ Budapesten a Soros-, és az Életpálya Alapítvány, a
Magyar Üzletasszonyok Egyesülete pénzeszközeinek hitelként történő kihelyezését végezte ¡ a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Mikrohitel folyósításában vett részt a szövetkezet ¡ állománykezeléssel foglalkozik ¡
a Földhitel és Jelzálog Rt-vel államilag támogatott lakásfinanszírozást végzett ¡ engedélye van pénzváltási
tevékenységre, valuta vételre-eladásra, és megbízásos deviza számla vezetésre – elkészült a tetőtér beépítése

1992. Debreceni fiók kisvállalkozások hitelezésével is foglalkozik ¡ Az első ATM telepítése ¡ Indul a TakarékPlusz Program
1993. új fiók Hajdúböszörményben
1996. szeptember 1. új fiók nyitott Budapesten ¡ a PTKSz gazdája a Mikro-hitel programnak és elnyerte a könyv szak mák

finanszírozását ¡ terjed a bankkártya kibocsátás és elfogadás ¡ kapcsolódás a Giro rendszerhez
1997. saját tulajdonú épületrészbe költözött a debreceni fiók és Pallagon is nyitott a betétpénztár

1998-1999. a PTKSz komoly eredményt ért el a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal közösen létrehozott kis vállal 
kozói hitelprogrammal. A program célja az volt, hogy a még tőkével alig, de jó üzleti tervvel rendelkező kis -
vállalkozások forráshoz jussanak. Ezzel az országban egyedülálló programmal, amelyhez a PTKSZ 1,5 milliárd forint
hitelkeretet biztosított, Budapest elnyerte a Európai Üzleti Díjat ¡ a Tiszacsege és Vidéke Takarék szövetkezet
beolvadt a PTKSZ-be ¡ új fiók nyitott Szigetszentmiklóson

2000. új fiók Nyíregyházán

2002. a PTKSz új szolgáltatásokkal elsőként csatlakozott a TakarékPlusz programhoz a keleti régióban ¡ folyamatban van
az informatikai rendszer korszerűsítése ¡ 14 fiókjával a PTKSz a legnagyobb szövetkezeti hitelintézet a régióban, az
országban 167 között a 9. helyen ¡ taglétszám: 860 ¡ dolgozók száma: 96

2003. jó gazdasági év kiváló eredménnyel ¡ taglétszám: 810 ¡ Tiszagyulaházán bezárták a betétgyűjtő pénztárat ¡ Fiók
nyitott Miskolcon ¡ a CIB Bank volt székházának vásárlása Nyíregyházán ¡ módosítások az SzMSz-ben ¡ erősen
ingadozik a jegybanki alapkamat, évvégén 12 % fölött volt ¡ bankkártya száma: 3170 ¡ megállapodás a Vakok és
Gyengénlátók Hajdú-Bihar megyei Szervezetével

2004. csatlakozás a Széchenyi Kártya forgalmazásához ¡ részvétel az Európa Hitel Programban a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. partnereként ¡ kintlévőségek behajtására 4 fős csoport alakult ¡ teljes eszközpark és számítógéppark kor sze -
rűsítés ¡ bevezetésre került az EUROBANK központosított adatbázison alapuló számlakezelő rendszer, partner a
GTS Datanet ¡ bankkártya száma: 3030

2005. Új termék: Takarék Számlabetét ¡ indult az InternetBank szolgáltatás és a támogatott lakáshitelek folyósítása. új kor -
szerűen felújított helyre költözött a hajdúböszörményi, a szigetszentmiklósi és a budapesti kirendeltség, Polgáron is
megújult a fiók és a központ épülete

2006. saját jogon indult a devizahitelezés ¡ közvetlen befektetési szolgáltatások a Takarékbank ügynökeként a Classic
rendszerben ¡ az integráció első közös termékei: Standart személyi- és a Jóker kölcsön ¡ SMS-info ¡ új fiók
Halásztelken ¡ a Debreceni fiók teljes felújítást kapott

2007. devizaszámla vezetés a Takarékbank ügynökeként ¡ csatlakozás a Gazdakártya Hitelkeret folyósításához ¡ részvétel az
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogramban ▪ megújult a Hajdúnánási fiók.

2008. a TakarékPont hálózat részévé vált a PolgáriTakarék 9 kirendeltséggel ¡ új fiók Tökölön, új épületbe költözött a gör -
be házi fiók ¡ a jegybanki alapkamat egy éven belüli változásai: 7,5% - 11,5% -10% ¡ Európai Uniós projektek
finanszírozása

2009. csatlakozás a Mikrohitel Plusz forgalmazásához ¡ pénzforgalmi bankszámlák száma 16.424 ¡ 4 önkormányzat
számláját vezeti a PTKSZ ¡ a jegybanki alapkamat:10-ről 7%-ra csökkent ¡ taglétszám: 247 ¡ dolgozók száma: 142
¡ bankkártya száma: 5921 ¡ Komádi és V. Takarékszövetkezet beolvadással egyesült a PTKSz-szel, fiókjai: Komádi,
Csökmő, Furta, Körösszakál, Magyarhomorog, Újiráz, Zsáka ¡ Komádi és Körösszakál fiókok felújítása

2010. a Szövetkezeti Integrációban a mérlegfőösszeg alapján a 8. helyen, a régióban az 1. helyen áll a PTKSZ ¡ a
legfontosabb célkitűzések teljesültek ¡ taglétszám: 235 ¡ dolgozók száma: 140 ¡ bankkártya száma: 7919 ¡
hirdetések: plakátokon, megyei napilapban, Rádió FM95 ¡ megjelenés Debrecenben a Virágkarneválon, Polgáron a
Nomád Ételek Fesztiválján, a 3-as Focitornán, Hajdúnánáson a Biofőzőversenyen ¡ partnertalálkozó Debrecenben a
Trója rockopera alkalmából – új helyre költözött a miskolci fiók – a tiszújvárosi fiók teljes felújítást kapott

2011. döntés a zártkörű társasággá alakulásról ¡ az üzemi tanács megalakulása ¡ hagyományteremtő családi nap polgári
Archeoparkban ¡ OTSZ Labdarugó Kupa megszervezése Tiszaújvárosban ¡ dolgozók létszáma: 146

2012. Hajdúdorogon új fiók nyitott ¡ a Halászteleki Fiók saját épületbe költözik ¡ részvétel a böszörményi Hajdúsági
Expón ¡ reklámkampány a Rádió FM95-ben ¡ Hagyományőrző családi nap, támogatott események: Tiszai halászlé
főzőverseny, Polgári 3-as Foci, Sárkányhajó Fesztivál ¡ dolgozók létszáma: 151 ¡ 40 éves a Polgári Takarékszövetkezet
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KÖZPONT ÉS FIÓK
4090 Polgár, Hősök útja 8. 

Telefon: 52/573-035, 52/573-007 ¡ Fax: 52/573-139
e-mail: titkarsag@polgaritksz.hu ¡ e-mail: polgar@polgaritksz.hu 

honlap: www.polgaritakarek.hu

BUDAPEST
1133 Kárpát utca 1/A

Telefon: 1/338-4011, 318-0577 ¡ Fax: 1/237-0173
e-mail: budapest@polgaritksz.hu

DEBRECEN
4026 Péterfia utca 4.

Telefon: 52/500-610 ¡ Fax: 52/415-205
e-mail: debrecen@polgaritksz.hu

CSÖKMŐ
4145 Kossuth utca 87.

Telefon, fax: 54/443-683
e-mail: csokmo@polgaritksz.hu

GÖRBEHÁZA
4075 Iskola utca 2.

Telefon: 52/578-003 ¡ Fax: 52/215-362
e-mail: gorbehaza@polgaritksz.hu

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
4220 Bocskai István  tér 13.

Telefon: 52/561-062 ¡ Fax: 52/228-526
e-mail: hajduboszormeny@polgaritksz.hu

HAJDÚNÁNÁS
4080 Kossuth utca 12-14.

Telefon: 52/382-013 ¡ Fax: 52/570-513
e-mail: hajdunanas@polgaritksz.hu

KOMÁDI
4138 Fő utca 2.

Telefon: 54/544-046 ¡ Fax: 54/438-049
e-mail: komadi@polgaritksz.hu

HAJDÚDOROG
4087 Nánási út 2.

Telefon: 52/572-062
e-mail: hajdudorog@polgaritksz.hu

HALÁSZTELEK
2314 II. Rákóczi Ferenc út 50-52. Fsz. 6/B

Telefon: 24/532-410 ¡ Fax: 24/532-411
e-mail: halasztelek@polgaritksz.hu

KÖRÖSSZAKÁL
4136 Piac tér 9.

Telefon, fax: 54/535-544
e-mail: korosszakal@polgaritksz.hu
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MISKOLC
3530 Széchenyi István út 94.

Telefon: 46/508-299 ¡ Fax: 46/508-298
e-mail: miskolc@polgaritksz.hu

SZIGETSZENTMIKLÓS
2310 Tököli utca 19/B

Telefon: 24/444-599 ¡ Fax: 24/530-371
e-mail: szigetszentmiklos@polgaritksz.hu

TISZAÚJVÁROS
3580 Szent István út 19.

Telefon: 49/540-730 ¡ Fax: 49/341-988
e-mail: tiszaujvaros@polgaritksz.hu

NYÍREGYHÁZA
4400 Szarvas utca 5-9.

Telefon: 42/504-448 ¡ Fax: 42/504-487
e-mail: nyiregyhaza@polgaritksz.hu

TISZACSEGE
4066 Kossuth utca 10./A

Telefon: 52/588-010 ¡ Fax: 52/588-009
e-mail: tiszacsege@polgaritksz.hu

TÖKÖL
2316 Duna utca 5.

Telefon: 24/536-630 ¡ Fax: 24/536-631
e-mail: tokol@polgaritksz.hu

ÚJIRÁZ
4146 Szabadság tér 3.

Telefon, fax: 54/440-003
e-mail: ujiraz@polgaritksz.hu

ÚJTIKOS
4096 Fő utca 4.

Telefon: 52/573-048 ¡ Fax: 52/573-049
e-mail: ujtikos@polgaritksz.hu

ÚJSZENTMARGITA
4065 Rákóczi utca 115.
Telefon, fax: 52/214-031

e-mail: ujszentmargita@polgaritksz.hu

ZSÁKA
4142 Felszabadulás út 2/A
Telefon, fax: 54/442-120

e-mail: zsaka@polgaritksz.hu
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Forrás 
A Polgári Takarékszövetkezet Igazgatósági beszámolói

Brigádnaplók, feljegyzések
A PTKSZ 30 éves jubileumi kiadványa

Kalmár Erika: „Magával ragadta a „szövetkezeti szellem”, Együtt hetilap 2010. 
Dobrossy István: Az MVTKSZ 50 éve 

Wessely Gábor: Ötven takarékos év
www.takarekbank.hu
www.uniosportal.hu

www.magyartakarek.hu
www.polgaritakarek.hu
www.takarekbank.hu
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Készült 2000 példányban

Részlet Molnár János alpolgármester beszédéből Polgár város díszünnepségén, 2012. március 15-én

„Az összesen 140 főt foglalkoztató takarékszövetkezet Polgáron mintegy 40 családnak nyújt biztos megélhetést, így
városunk egyik legnagyobb foglalkoztatója. A vezetés lokálpatrióta szemléletét bizonyítja, hogy helyi lakosokból oldja
meg munkaerő szükségletét… 
A Polgári Takarékszövetkezet 40 éves működése során mindig törekedett a sport, a kultúra, a helyi civilszervezetek,
egyesületek és városi rendezvények támogatására. Kiemelt szponzora az immár nemzetközivé vált „Polgári 3-as foci”
rendezvénynek. Állandó támogatója az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár kulturális és szórakoztató
programjainak, valamint együttműködő partnerként segítője és támogatója városunk közoktatási intézményeinek és
egyéb helyi kezdeményezéseknek.…
Nem kerülhetjük meg, hogy szóljunk két személyről, akiknek a tevékenysége összeforrott az egykori Polgár és Vidéke
Takarékszövetkezettel, a mai Polgári Takarékszövetkezettel. Ők Nyikon Dezsőné, Gizike és Béke Lászlóné, Nórika.…
Nyikonné Gizike volt az első elnöke a Takarékszövetkezetnek, az Ő vezetésével indult a mi takarékszövetkezetünk
tevékenysége. 
Nórika neve és tevékenysége – de mondhatjuk úgy is, az egész élete - összeforrott a takarékszövetkezettel. Az innováció,
a fejlődés töretlen híveként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Polgári Takarék életében. Számtalan hazai és
nemzetközi konferencián szerzett szakmai tapasztalatait ültette át a gyakorlatba, a cég és mindannyiunk boldogulása
érdekében.…
A jubileumi évforduló alkalmából, a 40 esztendő sikereinek elismeréseként, Polgár város jó hírnevének erősítéséért, az
önkormányzati események és helyi értékek támogatásáért a képviselőtestület egybehangzó döntése alapján 2012-ben a
„PRO URBE Emlékérem” kitüntető címet nyerte el a Polgári Takarékszövetkezet kollektívája.
Gratulálok! 
Isten éltesse sokáig az idén 40 éves Polgári Takarékszövetkezetet! „

Borító 3.


