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A takarékszövetkezetek a pénzintézeti rendszer fontos, de sajátos részét képezik. Múltjuk és 
történetük számok olyan tanulságot rejt magában, sok-sok olyan tapasztattal szolgál, amely nemcsak a 
szövetkezeti jelen, a jövı formálásában is nélkülözhetetlen szerepet tölt be. 
 
Magyarországon a pénzintézeti rendszeren belül a legnagyobb fiókhálózattal a takarékszövetkezetek 
rendelkeznek. Kulcsszerepük nem vitatható, hiszen több településen az egyetlen helyben elérhetı 
pénzintézet.  
A jelenlegi pénzintézeti típusok közül a takarékszövetkezetek lehetnek leginkább alkalmasak a falvak 
korszerő pénzügyi  szolgáltatásokkal történı ellátására. 
 
A Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1963-ban kezdte meg mőködését, a Jászság 
északi csücskében. Jászfényszaru - többségében paraszti foglalkozású - lakosságának jogos igénye 
hívta életre. A takarékszövetkezet az eltelt 40 év alatt bizonyította létjogosultságát. 
 
A 330 tag 33.000 Ft összegő részjegye volt az alapköve a napjainkban a Jász-Nagykun-Szolnok 
megye egyik legeredményesebben mőködı takarékszövetkezetének. 
A Takarékszövetkezet ma 2,8 milliárd Ft mérlegfıösszeggel, közel 220 millió Ft saját tıkével 
rendelkezik. 
 
A takarékszövetkezet mőködése során az érvényben lévı jogszabályok alapján végezte tevékenységét. 
Kezdetben két fı tevékenysége a betétgyőjtés és a hitelkihelyezés volt. 
 
Törvényi szabályozások keretein belül fokozatosan bıvült tevékenységi köre, mőködési területe, az 
ügyvitele korszerősödött, jelenleg versenyképes szövetkezeti pénzintézeti a 7 bankot számláló 
Jászberény városban. 
Jászberény, Jászfényszaru, Jászfelsıszentgyörgy, Pusztamonostor, Szolnok helységekben  teljeskörő 
pénzügyi szolgáltatást nyújt az ott élı lakosságnak. 
A térségben kulcspozíciót tölt be, jövıje nem vitatható, képes arra, hogy a „falu bankjá”-vá váljon és 
minden tekintetben megfelel a törvényi elıírásoknak. 
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XIX. század: a mozgalom létrejötte 
 
 
A takarékszövetkezet olyan speciális pénzintézet, amely elsısorban tagjai számára nyújt pénzügyi 
szolgáltatásokat, betartva és érvényesítve egyfelıl a pénzpiaci normákat, másfelıl a szövetkezeti 
alapelveket. Ez azt jelenti, hogy miközben a gazdaságos mőködést tartja szem elıtt, elsısorban a 
tagsági érdek vezérli, érvényesül a szolidaritás mindhárom szintje. 
 
Ugyanakkor érvényesül a banki gazdálkodás három fı célja is: 
- biztonság 



- jövedelmezıség 
- és a fejlesztés. 
 
Mivel speciális szövetkezeti formáról van szó, ezért különös jelentısége van a pénzügyi stabilitás 
megteremtésének és fenntartásának. 
Világjelenség és tendencia, hogy a kistelepülések és falvak pénzügyi szolgáltatói a 
takarékszövetkezetek, mert a haszonelven mőködı részvénytársasági bankok nem találják meg 
ezekben a régiókban számításaikat. 
Az itt való mőködésre csak a tagi érdektıl vezérelt, a tagot szolgáló takarékszövetkezet képes.  
Magyarországon az elsı szövetkezetek a hitelszövetkezetek voltak, amelyeket akkoriban 
hitelegyletnek neveztek. Az elsı hitelszövetkezetet az erdélyi szászok alapították Besztercén 1851-
ben. 
Ezt követte - szintén szászok által alapított - 1862-ben a medgyesi és segesvári, majd 1864-ben egy 
újabb besztercei, továbbá nagyszebeni és szentágotai. 
Az anyaországban csak a ’60-as évek közepén indult meg a hitelszövetkezetek szervezése, 1864-ben 
Gyırött, ezt követte 1870-ben Székesfehérvárott, majd 1883-ban Debrecenben. 1862-tıl 1885-ig eltelt 
23 év alatt 558 hitelszövetkezet alakult. 
 
E korszak jelentıs jogtörténeti eseménye, hogy életbe lépett az elsı magyar szövetkezeti törvény, 
amely az 1875. évi XXXVII. tc-nek a Kereskedelmi törvénynek XI. fejezete. 
1886. decemberében alakult meg a Pestvármegyei Hitelszövetkezet, mely 1894-ben a Hazai 
Szövetkezetek Központi Hitelintézetévé alakult át, hatásköre pedig országossá vált. 
A hitelszövetkezeteken kívüli szövetkezetek megalakulása is az 1890-es évekre tehetı. 
Az eredményes mőködés és a lépten-nyomon tapasztalható társadalmi óhaj hatására született meg a 
Gazdasági és ipari hitelszövetkezetekrıl szóló 1898. évi XXIII. tc. ennek alapján jött létre az Országos 
Központi Hitelszövetkezet, összefogva és egyesítve a hitelszövetkezeti hálózatot és az 
iparszövetkezeti mozgalmat. 
 
 

XX. század: a mozgalom fejlıdése 
 
Az Országos Központi Hitelszövetkezet /OKH/ alakuló közgyőlését 1898. december 4-én tartotta 
Budapesten. Törvényben meghatározott célja az, hogy a mezıgazdasági és ipari hitelszövetkezetek 
ügyét elımozdítsa, hiteligényét kielégítse, terjessze és népszerősítse a szövetkezeti eszmét, 
tökéletesítse a szövetkezeti rendszert. 
 
Az OKH pénzforrásai: tıkekihelyezéseit és forrásait elsısorban az alap- és tartalék tıkébıl meríti. A 
pénzforrások második csoportját azok a betétjellegő pénzek alkotják, amelyeket az állam, az egyes 
hatóságok, egyéb jogi személyek vagy magánosok helyeztek el kamat ellenében.  
Emellett az ország egyéb nagy pénzintézeteitıl folyószámlahitelt is kapott. Nagy jelentısége volt a 
kamatozó kötvénynek, amelyeket a hitelszövetkezetek útján írásbeli kötelezvények ellenében szerzett 
kölcsönkövetelései alapján bocsátott ki. 
Az OKH tıkéit kizárólag a köteléki hitelszövetkezetek útján nyújtott kölcsönök formájában helyezte 
ki. Kölcsönformák: váltókölcsönök, kötelezvénykölcsönök, folyószámla hitelek. Jelentıs hiteleket 
folyósított az OKH az állam, különösen a földmővelésügyi kormányzat megbízásából is. 
Az OKH kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek kétfélék voltak: a községi és körzeti 
hitelszövetkezetek. 
A hitelszövetkezeteket is érintették a II. világháború pusztításai, épületekben, berendezésekben nagy 
károk keletkeztek, de a többsége mégis átvészelte a háború viharát. Elsısorban a hitelszövetkezetek 
vezetésében, alkalmazottaiban keletkezett sok pótolhatatlan veszteség a háború okozta hadi és polgári 
pusztítás miatt. 
 
A háborút követı infláció okozta azonban a legnagyobb kárt. 



Az 1945-ben kezdıdött és 1946-ban tombolóvá vált infláció, a pénzérték óráról-órára való zuhanása 
miatt már nem lehetett sem a hitel közvetésérıl, sem a betét győjtésérıl szó. Szinte megoldhatatlan 
volt akkor már az alkalmazottak bérének biztosítása is. 
Az újra a trianoni határok közé szorult Magyarországon a hitelszövetkezetek száma az 1944. évi 
1.501-rıl 986-ra csökkent, a taglétszám pedig 800 ezerrıl 587 ezerre. 
A háború után, a földosztás következtében újra megnövekedett az igény a vidéki, falusi 
bankszolgáltatások iránt, hiszen az új gazdák fejlesztési és termelési hitel nélkül voltak, helyre kellett 
állítani a háború okozta károkat, miközben a gazdák hitelképessége megint csak hiányzott. Az 
egyetlen megoldást a hitelszövetkezetek jelentették, hiszen kiterjedt hálózatuk volt, bizalmi alapján 
mőködtek a szomszédossági elv betartásával, altruista mőködésük pedig viszonylag kedvezı kamatú 
hiteleket tettek lehetıvé, azonban a lopakodó diktatúra céljaival ellenkezett a hitelszövetkezeti 
önállóság és önirányítás. 
Az MKP a szövetkezeti autonómia szétverését az országos szövetkezeti központon keresztül meg. 
Kormánybiztosokat nevezett ki irányításukra, átszervezésükre, megszüntetésükre. 
Sorozatosan követelte egyesítésüket, itt is követve a szovjet mintát, ebbıl is egy-központos rendszert 
akart csinálni. 
1947-ben a Földhitelintézet egyesült az OKH-val, az Országos Szövetkezeti Hitelintézet néven 
mőködtek 1952-ig, a Magyar Nemzeti Bankba történı beolvasztásukig. 
A hitelszövetkezeteknél is nagyarányú egyesítések mentek végbe az 1948-50-es években. 1950-tıl 
kezdve a lakossági betét-hitel kapcsolatok megszőntek, majd 1952-ben a hitelszövetkezetek is 
megszőntek. 
Rendeleti parancsra az Országos Takarékpénztár kapta meg az összes természetes személlyel 
kapcsolatos bankügyletek kizárólagos jogát. Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet és 
hitelszövetkezetek az összes  egyéni betétet és hitelt átadni kényszerültek az OTP-nek. 
 
 
Takarékszövetkezetek Magyarországon 
 
A mozgalom létrejötte 
 
A hitelszövetkezetek utasításra történt, állami erıszakkal való 1952-es megszüntetése után egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy az OTP nem képes a kistelepülések pénzügyi szolgáltatásokkal való 
ellátására. Egyre több jele mutatkozott annak, hogy szükség van a falusi hitelélet újbóli életre 
hívására. 
Az országban több helyen is javasolták az új alapokon álló lakossági szövetkezeti pénzintézet 
megszervezését. A SZÖVOSZ felkarolta ezeket a kezdeményezéseket a Pénzügyminisztériummal, a 
Magyar Nemzeti Bankkal és az Országos Takarékpénztárral együttmőködve elindította a 
takarékszövetkezetek szervezését engedélyezı jogszabály és alapszabály elıkészítését. 
A SZÖVOSZ javaslatára született meg az 1091/1956./IX.11./ MT. határozat, amely a mezıgazdasági 
szövetkezeti átszervezést szorgalmazta ugyan, de mintegy mellékesen kitért arra, hogy a falusi 
lakosság takarékszövetkezetek létesítésére irányuló kezdeményezéseit helyesli. Ez a határozat a 
SZÖVOSZ igazgatóságát kérte fel a szervezés segítésére, a mőködési feltételek kialakítására pedig a 
pénzügyminisztert. 
Ugyanakkor deklarálta, hogy a „takarékszövetkezeteknél elhelyezett betétekért az állam szavatol”. 
 
Rövidesen kiadásra került a pénzügyminiszter 11/1956./X.5./ sz. rendelete a falusi 
takarékszövetkezetekrıl. „Annak érdekében, hogy a falusi lakosság - elsısorban a parasztság - 
megtakarításait saját szövetkezete útján is összegyőjthesse és átmenetileg jelentkezı indokolt 
hitelszükségletét a kölcsönös segítség elve alapján közvetlenül kielégíthesse, a Minisztertanács 
1091/1956./IX.11./ sz. határozata alapján a községekben takarékszövetkezetek lehet szervezni. A 
takarékszövetkezet feladatai: takarékbetétet fogad el, saját alapjából, az összegyőjtött 
megtakarításokból és egyéb, rendelkezésre bocsátott eszközökbıl tagjai részére kölcsönöket folyósít, 
mezıgazdasági lakosság részére állami eszközökbıl nyújtott kölcsönakciókat és egyéb pénzügyi 
feladatokat megbízás alapján lebonyolítja” /Majoros, 1985/. 



A takarékszövetkezet tehát a felsorolt feladatokon kívül más gazdasági tevékenységet nem 
végezhetett. 
Ez a rendelet tette lehetıvé a mőködést. A számlavezetéssel és az ellenırzéssel a legjelentısebb 
konkurenst, az OTP-t bízta meg és az OTP-re ruházott minden hatósági jogkört is. 
 
Ezen a 29/1971. PM. rendelet változtatott, amely - az új gazdasági mechanizmus hatására - a 
takarékszövetkezetek ágazati irányítását a pénzügyminiszter feladatává tette. Az ágazati ellenırzést és 
a statisztikai összesítést azonban továbbra is az OTP végezte a PM megbízásából. 
 
26 évet kellett várniuk a takarékszövetkezeteknek arra, hogy kikerüljenek az OTP felügyelete alól, 
mert ezt az állapotot csak a 86/1982. sz. PM. rendelet szüntette meg. 
 
A 11/1956./X.5./ PM. sz. rendelet megjelenése után már megalakulhatott /1956. X. 14-én/ a 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet, melynek mőködése Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, 
Elıszállás, Nagykarácsony, Kisapostag községekre terjed ki. 
A dunaföldvári kezdeményezésnek gyorsan követıi akadtak, hiszen szerte az országban gondot 
jelentett a falusi lakosság hitelellátása. Már 1957. elejétıl kezdve sorra alakulnak meg a 
takarékszövetkezetek. Szolnok megyében Jászladányon jött létre 1957. I. félévében 
takarékszövetkezet. 
A fejlıdés évtizedei 
 
A takarékszövetkezetek mind nagyobb teret hódítva, országosan elterjedtek. A takarékszövetkezetek 
száma, taglétszáma, betét- és kölcsönállománya erıteljes növekedésnek indult. 
1962-ben 338, 1967-ben 371, 1971-ben pedig már 388 takarékszövetkezet mőködött. 1962-ben a 
községek 41 %-ára, 1.313 településre terjedt ki a tevékenységük, 1967-ben 2.017 község, a falvak 
közel 2/3-a /63,5 %-a/, 1971. év végén pedig 2.611 település, az összes község 82,8 %- tartozott 
mőködési területükhöz. 
A takarékszövetkezetek által üzemeltetett egységek rohamosan szaporodtak, számuk 1957-ben 70, 
1962-ben 460, 1967-ben 592 és 1971-ben 1.143 volt. A tagok száma 1962-ben 188 ezer, 1967-ben 520 
ezer, 1971-ben pedig már 881 ezer fı, ami 1971-ben a mőködési területen élı lakosság 21 %-át tette 
ki. 
A takarékszövetkezeteknél elhelyezett betét 1962-ben 340 mFt, 1967-ben 1.653 mFt, 1971-re elérte a 
4.611 mFt-ot az ország lakossági betétállományának 10,4 %-át. A tagok részére kihelyezett hitelek 
állománya 1962-ben 154 mFt, 1967-ben 834 mFt és 1971-ben 1.828 mFt volt. 
 
A takarékszövetkezetek tevékenysége egyre újabb és újabb területekre terjedt ki. 1965-tıl az Állami 
Biztosítónak bizományosi és díjbeszedıi szolgáltatásokat végeznek, 1968-tól fogadhatnak és fogadnak 
el új személygépkocsira szóló vételár befizetést és végezhetnek IKKA-utalvány beváltást és 
végezhetnek lottó nyeremény kifizetést 1.000 Ft összeghatárig. 
 
1969-tıl adhatnak tagjaik számára nagyobb értékő szolgáltatásokra is kölcsönt, ilyen például az 
autójavítás. Ekkor adhatnak elıször magánkisiparosok és kiskereskedık mőködéséhez kölcsönt. A 
Pénzügyminisztérium megemeli a takarékszövetkezetek által egy adósnak adható építési kölcsön-
nyújtási lehetıség felsı határát. 
 
1971-ben került újra kiadásra a „takarékszövetkezetekrıl” szóló jogszabály, ami már nem tartalmazta 
a „falusi” jelzıt. 29/1971. PM. rendelet tette lehetıvé azt is, hogy a takarékszövetkezetek a betét- és 
hitelnyújtás, valamint az állami pénzintézetek megbízása mellett „alaptevékenységüket kiegészítı 
egyéb szolgáltatást” is végezhetnek. 
 
1972-tıl volt mód a részközgyőlés intézményének bevezetésére, 1975-tıl arra, hogy a 
takarékszövetkezet az adózott nyereségbıl kölcsönös támogatási alapot képezzenek megyei és 
országos szinten, ugyanebben az idıszakban szigorodott meg a bérszínvonal-szabályozás, ami 
csökkentette a mozgásteret. 



Az Elnöki Tanács Takarékszövetkezetekrıl szóló 1978. évi 22. sz. törvényerejő rendelete új alapokra 
helyezte a takarékszövetkezetek továbbfejlıdésének lehetıségeit. 
 
Az 1982. évi 32. sz. tvr. újra szabályozta a takarékszövetkezetek alakulására, szervezetére, 
mőködésére, gazdálkodására, a tagok jogaira és kötelezettségeire, valamint az érdekképviseletre 
vonatkozó elıírásokat. Ekkortól már csak Budapestre és a megyeszékhelyekre kellett 
pénzügyminisztériumi elızetes engedélyt kérni takarékszövetkezetek alapítására, de még ekkor is 
jogszabály szabta meg a beszervezettség elıírt mértékét és a részjegy befizetést is. Ennek köszönhetı, 
hogy 1984. végén már az ország településeinek 96 %-ában vagyis 2.298 helységben fejtettek ki 
tevékenységet a takarékszövetkezetek. 
A takarékszövetkezeti mozgalom hosszú idın át ütemesen fejlıdött. Nagy szerepe volt ebben a 
változó körülményekhez való gyors alkalmazkodásnak, a takarékszövetkezeti tevékenységi kör 
rohamos bıvülésének. 
Az állami pénzügyekrıl szóló 1979. évi II. tvr. módosításáról szóló 1984. évi 25. sz. tvr., ill. az ezek 
végrehajtásáról rendelkezı 23/1979./VI.28./ Mt. és a 36/1984./X.31./ Mt. rendelet státuszában a 
takarékszövetkezetek is bankok közé sorolja és feladatkörében is jelentıs változásokat hozott. 
1985. jan. 1-tıl bevezetésre került a tartalékráta /a saját jogon győjtött betétek 15 %-a/, melynek 
összege után a takarékszövetkezetek kamattérítést nem kapnak. 
A kölcsönkereteket a Magyar Nemzeti Bank állapítja meg. Megváltozott a kölcsönalap képzése is, 
1985-tıl a kölcsönök alapját képezi: a betétállománynak a jegybanki kötelezı tartalékkal csökkentett 
összege. 
A takarékszövetkezetek státuszában történı változás a tvr. szerint: a takarékszövetkezetek 
csekkszámláját a továbbiakban nem az ún. versenytárs, az OTP vezeti, hanem az MNB. 
A tevékenységi körben a pénzügyi törvény végrehajtására kiadott 36/1984./X.31./ Mt. sz. rendelet 
mintegy húsz feladatot sorol fel a pénzintézetek feladataként. 
 
A jogszabályokban biztosított feladatok végzésébe a takarékszövetkezetek fokozatosan 
kapcsolódhatnak be: 

� 1985. májusától a családi házakkal összefüggı mindennemő hitelfolyósítás, 

� a rövid- és középlejáratú hitelfeltételek változása, a szerzıdéses üzletek hitelezése, 
hitelmaximumok felemelés, ifjú házasok kedvezményes áruvásárlási hiteleinek kiadása 

� kötvény kibocsátások lebonyolítása, értékpapírok vétele-eladása  

� a takarékszövetkezetnél bankszámlával rendelkezık részére pénzbeli kötelezettségekért 
kezességvállalás 

� áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelések vásárlása és eladása 

� pénzügyletek finanszírozása /factoring ügyletek lebonyolítása/ 

� bérleti /lízing/ ügyletek finanszírozása és lebonyolítása. 
 
A takarékszövetkezetek gazdálkodásában 1985-tıl ugrásszerő javulás következett be, gyarapodott az 
üzletegységek száma, korszerősödött a technika is. A növekedés legfontosabb forrása a helyi jelenlét, 
a lakossággal kialakított jó viszony és bizalom. 
1989-re a tagok száma elérte a 2 milliót, a betétállomány 53.449 mFt, az ország lakossági 
betétállományának 17,4 %-a.  A kölcsönfolyósítás növekedési mértéke meghaladta a betétgyőjtés 
ütemét is: a kölcsönállomány az 1985-ben 6.235 mFt, 1989-ben meghaladta a 34.000 mFt-ot. 
 
A dinamikus fejlıdés 1989. után megtorpant és 1991-tıl az állami kényszerintézkedések, a rohamosan 
változó pénzpiaci helyzet, az infláció következményeként e tendencia folytatódott. Ennek oka, hogy 
lényegesen megváltozott a nyereségadózás módja. Az egységes vállalkozási nyereségadó-rendszer 
hatálybalépésével egyidejőleg - a korábbi takarékszövetkezeti jövedelemadózás helyett - a 
takarékszövetkezetek is e törvény hatálya alá kerültek. 
A Parlament 1991. november 1-jén fogadta el a pénzintézetekrıl és a pénzintézeti tevékenységrıl 
szóló 1991. évi LXIX-es törvényt - a továbbiakban PIT. - amely 1991. december 1-jén lépett hatályba. 



A PIT meghatározza a törvény személyi hatályát és a törvény rendelkezéseiben szereplı fogalmakat, a 
pénzintézeti tevékenységeket, a pénzintézet mőködéséhez szükséges jegyzett tıke nagyságát, a 
betétgyőjtés és a pénzforgalmi számla vezetésének engedélyezési feltételeit. A takarékszövetkezetet 
szövetkezeti formában mőködı takarékpénztárként definiálja. 
Jelentıs változást vezetett be a szövetkezetekrıl az 1992. évi I. törvény, valamint az ennek 
hatálybalépésérıl és az átmeneti szabályozásról szóló 1992. évi II. tv. amely megszabta a szövetkezeti 
átmenet módját és feladatait. 
Az addigi, szövetkezet-típusonkénti eltérı szabályozás helyett egységes jogi keretet teremtett minden 
szövetkezet számára. Amíg 1992. január 1-jét megelızıen a takarékszövetkezeteknek csak 
természetes személyek lehettek a tagjai, addig az új törvény a jogi személy társaságot is lehetıvé tette. 
Ez a szövetkezeti mozgástér bıvülését jelentette. Az egész pénzintézeti rendszer veszteséges volta 
mellett a takarékszövetkezetek nyereségesek voltak. 
Jelentıs dátum a magyar takarékszövetkezetek történetében 1993. október 13. Ekkor írták alá az 
integrációs szerzıdést a takarékszövetkezetek, mégpedig a 255-tıl 246-an, vagyis a 
takarékszövetkezetek 96,5 %-a fejezte ki együttmőködési akaratát. Az integrációs szerzıdésben az 
együttmőködı takarékszövetkezetek vállalták azt, hogy egyeztetett üzletpolitikát és eljárási rendet 
alakítanak ki, összehangolják tevékenységüket, termékeik és technikájuk fejlesztését. 
Az integráció létrejöttének különös aktualitást adott az, hogy ez a szektor is konszolidációra szorult, 
az alacsony jövedelmezıség mellett a hitelezési kockázatokat nem volt képes céltartalékkal fedezni, 
stabilizálása állami szerepvállalást igényelt, a sajátos tulajdonviszonyok miatt azonban a közvetlen 
állami beavatkozás nem jöhetett szóba. Ez esetben ugyanis az állam az „egy tag egy szavazat” elv 
miatt - a kereskedelmi bankoktól eltérıen - nem tudott volna meghatározó részesedést szerezni a 
feltıkésített takarékszövetkezetekben annak ellenére, hogy jelentıs nagyságrendő állami tıkejuttatást 
adott. Ez sértette volna a szövetkezeti elveket is. Ezért az állami közremőködött az OTIVA 
létrehozásában és ezen keresztül közvetve konszolidálta a takarékszövetkezeteket. A Phare-program 
keretében érkezett szakértık és a hatóságok koordinációs munkájának eredményeként jött létre az 
integráció. 
Az integráció révén a takarékszövetkezetek státusában nem történt változás, továbbra is, mint önálló 
jogi személyek, mint önálló szövetkezetek mőködnek. 
Mőködésükben a változást az jelenti, hogy az Integrációs szerzıdés elfogadásával elhatározták több 
területen való szorosabb együttmőködésüket és azt, hogy létrehozzák, ill. megerısítik az integráció 
közös szerveit, azok mőködését hatékonyabbá teszik. 
 
A közös intézmények a következık: 
 

� Központi Bank /Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt/ 

� OTSZ /Országos Takarékszövetkezeti Szövetség/ 

� OTIVA /Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap/. 
 
 
Jelen pozíció 
 
Napjainkban a Ptk. mellett 1992. évi szövetkezeti tv. , a Hitelintézeti Törvény, HPT. és az ehhez 
kapcsolódó BAF rendelkezések, továbbá az MNB jogszabályok vonatkoznak kiemelten a 
takarékszövetkezetekre. 
 
Az integráció keretében a takarékszövetkezetek mőködési problémáinak kezelési állami segítséggel 
elindult, az integrációs szerzıdés azonban csak az együttmőködés jogi kereteit teremtette meg, az 
integráció tartalommal való megtöltése hosszabb folyamat eredménye. 
 
A takarékszövetkezetek meghatározó üzletága a lakossági betétgyőjtés és a hitelezés, jelentıs szerepet 
játszanak a költségvetési szektor finanszírozásában is. Idegen forrásaik több, mint 80 %-a a lakossági 



betétgyőjtésbıl származik. Jelentısen növelték saját értékpapír-kibocsátásaikat, melynek túlnyomó 
részét szintén a lakosság vásárolja. 
 
Mérlegfıösszegük átlagosan 30-35 %-át a lakosság, 20-25 %-át a vállalkozói szféra hitelezésére 
fordították. Szabad forrásaik jelentıs hányadát az integrációban résztvevı takarékszövetkezetek a 
takarékbankhoz és a bankközi pénzpiacra helyezik ki.  
Összesített mérlegfıösszegük alapján piaci részesedésük 5 % körüli a pénzintézeti rendszerben. 
 
Növekedett a takarékszövetkezetek saját tıkéje. Ebben a bankkonszolidáció hatása mellett jelentıs 
szerepet játszott, hogy az integrációban résztvevı takarékszövetkezetek a módosított pénzintézeti 
törvény alapján mind a pénzintézeti tevékenységet szolgáló ingatlanaikat 1994. június 30-i 
fordulónappal adómentesen piaci értékükre értékelhették át. 
 
A bankkonszolidáció és a vagyonátértékelés eredményeképpen jelentısen javult a 
takarékszövetkezetek tıkemegfelelési mutatója. A takarékszövetkezeteknek sikerült elérni a 
hitelintézeti törvény által elıírt 8 %-os tıkemegfelelést. 
 
A JÁSZFÉNYSZARUI TAKARÉKSZÖVETKEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK TÖRTÉNETI 
ÁTTEKINTÉSE 
 
Megalakulás, indulás idıszaka 
 
 
A Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1963. július 1-jén kezdte meg mőködését 
Jászfényszaru, Bajcsy Zs. út 20. sz. alatt. 
 
Mőködési területe Jászfényszaru, Jászfelsıszentgyörgy és Pusztamonostor községekre terjedt ki. Az 
„Engedélyokirat”-ot az OTP Szolnok megyei fiókja adta ki.  
/Hiteles másolatát a 1. sz. melléklet tartalmazza. 
Az elsı tisztségviselık névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza./ 
 
A takarékszövetkezet mőködése szempontjából meghatározó a település földrajzi helyzete, 
Jászfényszaru a Jászság északi részén fekszik, a fıvárostól mindössze 68 km-re. Az itt lakó, mintegy 
hatezer ember részben tradicionálisan kötıdik a Jászsághoz, másrészt sokkal több modernizációs hatás 
éri, mint a kevésbé nyitott, eltérı helyzető jászsági falvakat. 
 
A takarékszövetkezet mindenkori vezetése felismerte ezt a környezeti tényezıt, felhasználta és élt vele 
oly módon, hogy az eredményes mőködés érdekében beépítette tevékenységébe. 
 
A takarékszövetkezet a beindulását követı években - Büchler Józsefné vezetésével - dinamikusan 
fejlıdött, nıtt a taglétszám, a betétállomány és a folyósított kölcsönök állománya is erıteljes 
növekedésnek indult. 
A mőködési területhez tartozó községekben Jászfelsıszentgyörgyön és Pusztamonostoron 1969-ben 
kirendeltséget nyitott.  
A fejlıdés ütemére jellemzı, hogy 1969-ben Jászfényszarun, 1972-ben Jászfelsıszentgyörgyön, 1976-
ben Pusztamonostoron új üzletházakat építettek és korszerő, szép környezetben folytatta munkáját a 
takarékszövetkezet. 
Az induláskori 330 fı taglétszám, a 33.000 Ft összegő részjegyalap, a félnapos nyitvatartás 2 év 
múlva - 1965. évi mérlegjóváhagyó küldöttgyőlési beszámolóban - már megkétszerezıdött és a 
mőködés 2 éve alatt 29.060 Ft összegő eredményt realizálódott. 
 
Több országos kitüntetésben részesült: 
  



1966. év: Legjobb Takarékszövetkezete 

1967. év: Legjobb Takarékszövetkezete országos elismerés 

1968. év: MESZÖV dicséret 
1980. év: MESZÖV dicséret, 1984-ben és 1987-ben szintén megyei dicséretben részesült. 
 
Az 1965. évi küldöttgyőlés beszámolóját a 3. sz. melléklet kivonatosan tartalmazza, prezentálva ezzel 
a 60-as években végzett takarékszövetkezeti tevékenységeket. 
 
 
A takarékszövetkezet taglétszám, részjegyalap, betét és kölcsönállomány növekedési ütemét a 
szövetkezet gazdálkodásának eredményességét az alábbi táblázat tükrözi. 
 
 

JÁSZFÉNYSZARU ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET FİBB MOZGALMI ÉS 
SZERVEZETI ADATAI 

 
 

Év 
Tagok száma  

(fı) 
Részjegy alap  

(eFt) 
Betét 

állomány (eFt) 
Kölcsön-
állomány  

(eFt) 

Gazd. 
Eredmény (eFt) 

1963. 350 35 300 70 0 
1964. 449 45 832 253 6 
1965. 587 69 1.162 530 29 
1966. 789 79 1.934 1.450 0 
1967. 979 98 2.517 1.926 61 
1968. 1.278 149 4.694 2.198 74 
1969. 1.813 238 6.666 3.745 92 
1970. 2.121 285 12.979 5.977 106 
1971. 2.419 324 19.558 7.794 117 
1972. 2.756 355 23.983 9.191 185 
1973. 2.990 364 29.910 9.496 260 
1974. 3.140 377 33.161 9.609 281 
1975. 3.316 395 40.000 12.200 290 
1976. 3.522 413 46.386 10.689 300 
1977. 3.722 431 53.815 9.700 459 
1978. 3.911 451 62.597 9.711 526 
1979. 4.130 475 65.621 10.075 620 
1980. 4.320 495 65.855 10.954 729 
1981. 4.464 519 81.437 11.395 935 
1982. 4.579 538 88.028 12.006 981 
1983. 4.667 558 99.916 12.820 1.078 
1984. 4.841 588 115.103 14.319 1.417 

 
 
 
 
 
 
 

 
Év 

Tagok száma  
(fı) 

Részjegy alap  
(Ft) 

Betét 
állomány (eFt) 

Kölcsön-
állomány  

(eFt) 

Nyereség (eFt) 

1985. 6013 3087 130317 25000 3667 



1986. 6761 3621 157860 44080 4037 

1987. 7227 4563 171182 64963 4799 

1988. 7830 4306 204603 87613 6879 

1989. 8230 1152 221241 126355 6634 

1990. 8462 1248 249903 119879 1504 

1991. 8250 1571 313720 85307 5066 

1992. 8020 1804 390867 77995 6610 

1993. 8008 1843 450075 148286 8620 

1994. 8007 3767 551167 175665 9502 

1995. 8293 3995 682030 191883 25496 

1996. 8476 4513 817571 190137 34879 

1997. 8837 5689 1.014535 214881 26910 

1998. 8960 5730 1.233406 367005 23021 

1999. 8844 5748 1.393772 580737 17395 

2000. 8834 5723 1.721821 612411 20530 

2001. 8828 5725 1.986500 827705 14396 

2002. 8817 5728 2.515402 1013583 25975 

 
 
 
 
Mőködés feltételei, lehetıségei 
 
 
A takarékszövetkezet tevékenységi körének fejlıdése 1963-2002. december 31-ig 
 
Betétek 
 
A Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet megalakulásakor csak kamatozó betéteket 
győjtött, 1969-tıl kapcsolódott be az OTP megbízásából a gépkocsi nyeremény betétek 
forgalmazásába. 1974-tıl nyereménybetét, 1977-tıl takaréklevél betét győjtésére volt lehetıség az 
OTP megbízásából. 
 
1981. II. félévében az ifjúsági betétforma a lakáscélú megtakarítások kezelése bıvítette a 
takarékszövetkezet betétgyőjtési lehetıségét, de mint megbízásos tevékenység az OTP kezelte a 
betétállományt. 
 
A jogszabály lehetıséget adott 1977-ben kisiparosok, kiskereskedık részére csekkszámla betétek 
elfogadására, de a mőködési területen ez idıszakban nem volt igény erre a betétformára. 
 
Az átutalási betétszámla bevezetése 1978. évre esik, a nyugdíjak, valamint az intézmények, hivatalok 
által számfejtett munkabérek számlára történı utalására csak 1982. áprilisában nyílt lehetıség. Az 
átutalási betétszámlák az OTP mőködési körzetére szóló területi korlátozása csak 1984-ben került 
feloldásra. 
 
A számlanyitással kapcsolatos szervezı munka Jászfényszarun 1981. nyarán indult. A számlához 
történı „takarékcsekk” kiszolgáltatására csak 1983. január 1-tıl nyílt lehetıség. 
 
Lakossági bankszámlához kapcsolódó Takarék-kártya Takarékbank közremőködésével a GIRO 
rendszer bevezetését követıen vált lehetıvé. 



Ma már a nemzetközi Master Card kártyát is válthatják ügyfeleink.  
 
A számítástechnika fejlıdésével lehetıség nyílt a befektetések, értékpapírok kezelésére. Jelenleg több 
mint 10 fajta betétet kezel a Takarékszövetkezet. 
 
 
Hitelek 
 
A takarékszövetkezetek az 1957-ben kiadott ideiglenes Ügyrend és Ügyviteli Szabályzat értelmében 
csak 3 féle hitelt folyósíthattak: termelési, építési és személyi célúakat. 
Termelésre /mezıgazdasági/ 3.000 Ft-ot legfeljebb 2 évre, építésre 5.000 Ft-ot /legfeljebb 1 évre/, 
személyi /céljelleg megjelölése nélkül/ 1.000 Ft-ot /legfeljebb 6 hónapra/. 
 
Építési hitelek 
 
1957-tıl   5.000 Ft /12 hóra/ 
1963-tól 15.000 Ft /külön OTP felhatalmazás esetén/ 
1969-tıl 30.000 Ft 
/Ekkor a 2 évnél hosszabb és 5.000 Ft-nál magasabb összeg engedélyezésére elıírt OTP elızetes 
felhatalmazási kötelezettsége megszőnt /SZ.É.1969.28.sz./. 
1975-tıl  50.000 Ft 
1979-tıl  90.000 Ft /csak új épületnél/ 312/1979.PM.Min.titk.PK.1979/18./ 
1983-tól 100.000 Ft /csak utólagos hıszigetelésre/ 
1983-tól 150.000 Ft /lakóingatlan vásárláshoz/ 
 
Személyi/fogyasztási/ hitelek 
 
1957-tıl 1.000 Ft /6 hónap/ 
1960-tól 3.000 Ft 
1963-tól  5.000 Ft /takarékbetéttel nem rendelkezıknek általában csak 3.000 Ft. 
   Átlagos lejárat legfeljebb 9, max. 15 hónap/ 
1981-tıl  7.000 Ft /lakásprobléma megoldására 10.000 Ft/ 
1982-tıl 10.000 Ft /lakásprobléma megoldására 15.000 Ft/ 
 
A takarékszövetkezetek hitelezési tevékenysége - a kormány által jóváhagyott hitelpolitikai irányelvek 
alapján - elıször 1968. évben került szabályozásra. 
 
Ennek lényegesebb elemei voltak: 

� a takarékszövetkezetek kölcsön nyújtására - a korábbi 50 % helyett - betétállományuk 40 %-át 
használhatták fel 

� a kölcsönállományon belül külön kereteket állapítottak meg: személyi keretet az 1967. XII. 31-i 
állomány összegében, építési keretet pedig a kölcsönalap 25 %-ában határozták meg 

� a kölcsönalapok és kölcsönkeretek betartását országos szinten kívánták meg és módot adtak a 
szövetkezetek közötti alap, illetve keret átcsoportosítására. 

 
További hitelfajták folyósítására nyílt lehetıség. 
Áruvásárlási hitelek 
 
1964-tıl összeghatár nincs, csak az OTP megbízásából és csak a bérbıl és fizetésbıl élıknek 
folyósíthattak. 
Az 1980-as évekre az áruvásárlási hitelfeltételek kibıvültek. 1975-tıl bevezetésre került - de csak az 
OTP-nél - a családalapító fiatalok részére folyósítható kedvezményes hitelkonstrukció 



/33/1975./IX.27./ PM. sz. rendelet/. Ebbe a takarékszövetkezetek 1979-tıl kapcsolódtak be az OTP 
megbízásából, majd 1980-tól saját jogon. 
 
Kisiparosok, kereskedık részére folyósítható hitelek 
 
1969-tıl 10.000 Ft /SZ.É.1969/19. sz./ kisipari tevékenységre   

     15.000 Ft kiskereskedıi tevékenységre 
      30.000 Ft mőhely, üzlet építésére 
1975-tıl  40.000 Ft mőhely, üzlet építésére 
1982-tıl 200.000 Ft mőhely, üzlet építésére 
1983-tól 100.000 Ft általános célokra, de  
              150.000 Ft állóeszköz vásárlásra 
              300.000 Ft camping, panzió létesítésére 

 
Szolgáltatási hitelek 
 
1969-tıl került bevezetésre /Sz.É. 1969/29. sz./ a szocialista országokba történı utazásokhoz és egyes 
javítási célokra. Cikklista szerint lehetett folyósítani. 
 
Kisvállalkozások hitelei 
 
A kisvállalkozásokhoz 1984. február óta nyújthat kölcsönt a takarékszövetkezet. Tevékenységük 
elısegítésére azok részére adhattak hitelt, akik a takarékszövetkezettel pénzforgalmuk lebonyolítására 
bankszámla szerzıdést kötöttek. 
Az 1973-ban bevezetésre kerülı kölcsönkeret gazdálkodás, amely a kölcsönállományon belül 
meghatározta az egyes célokra felhasználható keretek összegét is. Lényeges változás ezen a téren csak 
1980-ban következett be, amikor engedélyezett volt az évközi kerettúllépés. A takarékszövetkezet és 
végi kölcsönkerete megyei kölcsönkereten belül a Takarékszövetkezet Szolnok megyei Szövetsége 
javaslata alapján került megállapításra. 
A takarékszövetkezet törekvése az volt, hogy tagjai részére az OTP-vel azonos feltételekkel nyújtson 
hitelt. Ez 1984-re a rövid és középlejáratú 1985-tıl fokozatosan a hosszú lejáratú hitelek 
vonatkozásában meg is valósulhatott. 
 
Egyéb pénzügyi szolgáltató tevékenység 
 
Az OTP megbízásából totó-lottó szelvények árusításában, a nyertes szelvények beváltásában /1.000 Ft 
összegben/ szinte a megalakulása óta részt vesz a takarékszövetkezet. Nagyobb összegő nyeremény 
esetén a helyi lakosok megbízására a nyertes szelvény ellenértékét a jászberényi OTP-tıl átkérte a 
takarékszövetkezet és azt helyben fizette ki, ezáltal is mélyítve a tagsági kapcsolatot. 
 
Borítékos sorsjegyek értékesítését és ezek nyereményeinek kifizetését 1968. óta végzi. 
 
Idegenforgalmi szervezési feladatok lebonyolításába 1969-tıl kapcsolódott be a takarékszövetkezet, 
utazási irodákkal kötött megállapodás alapján szervezett belföldi utakat, 1978-ban már Cooptourist-tal 
szervezett utat indított Törökországba. 
 
Magánszemélyek részére ún. „rendelkezésre tartott összegek” kifizetését jogszabály szerint 
díjmentesen végezhette a takarékszövetkezet, ennek keretében fizette ki a helyi tsz. tagok részére a 
zárszámadás és egyéb járandóság címén járó összegeket. Felhasználta ezt a tevékenységet betétgyőjtı 
munkájához. 
 
Az Állatforgalmi és Tejipari Vállalat által az új személygépkocsik magánszemélyek részére történı 
elıjegyzésébe - OTP megbízásából - 1983-tól már saját jogon kapcsolódott be a takarékszövetkezet. 
 



A MERKUR Személygépkocsi Értékesítı Vállalat által az új személygépkocsik magánszemélyek 
részére történı elıjegyzésébe - OTP megbízásából - 1983-tól már saját jogon kapcsolódott be a 
takarékszövetkezet. 
 
Végezte az IKKA utalványok beváltását, OTP forintcsekk ellenértékének kifizetését, államkölcsön 
kötvények beváltását 25 eFt-ig. 
 
Autóklub megbízásából tagszervezést és tagdíjbeszedést, a Szolnok megyei néplap megbízásából 
hirdetések felvételét is végezte kisegítı pénzügyi szolgáltatásként a takarékszövetkezet. 
 
A TAKARÉKSZÖVETKEZET STÁTUSZÁBAN, FELADATKÖRÉBEN BEKÖVETKEZETT 
VÁLTOZÁSOK 1985-TİL A RENDSZERVÁLTÁSIG 
 
Az 1985-ös esztendı fordulópontot hozott a takarékszövetkezetek életében. A január 1-jével életbe 
lépett jogszabályok a takarékszövetkezetek státuszában, tevékenységi körében, gazdálkodásában 
/jövedelem és keresetszabályozás/ lényeges változásokat hoztak, de hosszú távra meghatározták 
fejlıdés lehetıségeit is, másik meghatározó és jelentıs tényezı, hogy a takarékszövetkezet növelte 
mőködési területét, az 1985. március 13-i küldött 5/1985. határozatában módosította az Alapszabály I. 
fejezetének elsı bekezdését az alábbiak szerint: 
 
„A szövetkezet neve, székhelye és mőködési területe 
 
Neve:    Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 
Székhelye:    Jászfényszaru 
Mőködési területe: Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászfelsıszentgyörgy,  
                               Jászberény” 
 
Ugyanakkor született határozat a taglétszám 800 fıvel és a részjegyalap 1 mFt-tal való növelésérıl. 
 
A takarékszövetkezet fejlıdése felgyorsult, 1985. december 3-án már Jászberény, Palotás János. u. 
alatt nyitotta meg új kirendeltségét. Jászberény csaknem 30.000 fı lakosú kisváros a Jászság 
„fıvárosa”, nagy lehetıségeket kínált az immáron banki jogosítványokkal rendelkezı 
takarékszövetkezet számára. Egyben kihívás is volt a városban évek óta eredményesen mőködı 
bankok, az OTP, MHB mellett.  
A jogszabályok szerinti tevékenységek bevezetésére fokozatosan történt: 1985-ben az OTP-vel azonos 
feltételekkel az államilag támogatott szociálpolitikai kedvezmények igénybevételével összefüggı 
lakásépítési és vásárlási hitelezés megindulhatott, dinamikusan nıttek az állományok, a gazdálkodási 
eredmény. 
 
Az 1986. évi küldöttgyőlési beszámoló adatai reprezentálják a fejlıdést: 
a szövetkezet betétállománya 1986. december 31-én már elérte a 158 mó Ft-ot, 
kölcsönállománya meghaladta a 44 mó Ft-ot. 
 
A szövetkezetnél 9 betétformára volt lehetıség betét elhelyezésére. Az átutalási betét széles körő 
elterjesztése kapcsán 700 fıre nıtt a számlatulajdonosok száma. 
 
 
A betétállomány  57 %-át Jászfényszarun, 
   14 %-át Pusztamonostoron, 
   23 %-át Jászfelsıszentgyörgyön, 
     6 %-át Jászberényben 
kezelték. 
 



A kölcsönfolyósítás fejlıdési ütemére jellemzı, hogy a községek területén a 3 %-os kedvezményes 
kamatozású szociálpolitikai kedvezménnyel dotált építési jellegő hitelekre benyújtott minden igényt 
kielégítettek, a kiadott hitelösszege elérte a 11 MóFt-ot. 
A háztáji zöldségtermelést, állattartást 9 MóFt összegben 662 tagján keresztül támogatta a 
takarékszövetkezet, mintegy 50 %-kal növelte így a mezıgazdasági célú kölcsön folyósítását. 
 
Kiegészítı tevékenység forgalma 1986. évben 20 MóFt volt. 
 
Jelentıs részt képviselt az 
• ÁFÉSZ dolgozók bérének /átutalási betétszámla beiktatásával/ takarékszövetkezetben történı 

kifizetése, 
• Felvásárolt tej, dohány árának kifizetése a termelık részére 5,5 móFt. 
• Totó-Lottó szelvény értékesítése, nyeremények kifizetése. 
Állami Biztosítóval, Hungária Biztosítóval kötött üzleti megállapodás kiterjedt a biztosítási díjak 
beszedésére, könyvelésére, károk kifizetésére, új biztosítások kötésére, ennek kapcsán mintegy 8.000 
biztosítottal lépett kapcsolatba a takarékszövetkezet, bıvítve ily módon ügyfélkörét. 
 
A banki jogosítványból adódóan beindult a vállalkozási tevékenység is, saját beruházásban lakások 
építését kezdte meg 1986-ban Jászberény, Szabadság téren, 700 m2 területen.  
A beruházás 27 lakást eredményezett és lehetıséget biztosított új, korszerő „bank” üzlethelyiség és 
Hungária Biztosító üzletház kialakítására is, az egység építéséhez a SZÖVOSZ 3 MóFt támogatást 
nyújtott. 
1989. ıszén az eredményesen befejezıdött saját beruházásban épített lakások értékesítése, melyhez a 
takarékszövetkezet nyújtott 50 móFt szoc.pol. kedvezménnyel igénybe vehetı, piaci kamatozású 
kamattámogatásos hitelt. 
A szövetkezeti tagok jászberényi üzletház beruházási alapjához 5 MóFt célrészjegy jegyzésével 
járultak hozzá 1989. szeptember 30-ig, így 1990. májusában a 320 m2-es, exkluzív üzletház elkészült. 
A takarékszövetkezet jövıjét és létét jelentısen meghatározó lépés következett be 1990/15. sz. 
igazgatósági határozattal, a takarékszövetkezet nevét megtartva áthelyezte a központi irányítást 
Jászberény, Szabadság tér 9-10. sz. alatti új, korszerő  irodaházába. 

 
A rendszerváltás hatása, a takarékszövetkezeti integráció 

 
A takarékszövetkezet megalakulása óta ütemesen fejlıdött. 
A 80-as években különösen nagy volt a mennyiségi és minıségi fejlıdés.  
1985-tıl a takarékszövetkezet betét és hitelállománya erıteljesen nıtt, gazdálkodási mutatóiban 
ugrásszerő javulás következett be. 1989-ben a dinamikus fejlıdés megtorpant, 1990-ben a rohamosan 
változó pénzpiaci helyzet, az állami kényszer intézkedések, az infláció következményeként e 
tendencia folytatódott. 
 
A tagszervezési tevékenység lecsökkent, a betétállomány fejlıdése lelassult, a kamatozó betétek 
állománya csökkent, a betétkamatlábak átlagos 5,5 %-os emelkedése ellenére. A hitelfolyósítás 60,5 
MóFt, 9 MóFt-tal kevesebb az elızı évinél, az állomány csökkenése 5 %-os volt. 
 
Jelentısen nıtt a késedelmesen fizetık száma, a hátralékos állomány 1990. december 31-én 147 eFt, a 
kölcsönállomány 0,12 %-a, a növekedés 80 %-os. 
 
A kiegészítı tevékenység terén bevételcsökkenés volt az új pénzügyi szolgáltatás, a „Záloghitel” 
folyósítás bevezetése ellenére. 
 
1990. évben az ügyviteli költségek 166 %-ra növekedtek, a bevétel növekedése mindössze 139 %. 
1990. évi nyereség 1.504 eFt. 
 



A takarékszövetkezet a gazdasági visszaeséssel kevésbé sújtott területen /bankkonszolidáció nélkül/ 
mőködött, így óvatosabb üzletpolitikával - ha csökkenı jövedelmezıséggel is - stabilizálni tudta 
tevékenységét. 
 
1991. december 1-jén lépett hatályba a Pénzintézeti Törvény, az elsı olyan jogszabály, amely 
biztonsági  szabályozórendszert írt elı a takarékszövetkezetek mőködésére vonatkozóan. 
Meghatározta a végezhetı tevékenységek körét, a szavatoló tıkéhez kötıdı hitelezési és befektetési 
korlátokat, a könyvvizsgálatra és a tartalékok képzésére vonatkozó fıbb szabályokat. 
 
A takarékszövetkezet bankszerően mőködı pénzintézet, amely tagi érdektıl vezérelt, miközben 
mőködésének alapfeltétele az eredményes, nyereséges mőködés. Ahhoz, hogy a takarékszövetkezet 
megfeleljen a piacgazdaság kihívásainak, mind tıkében, mind pedig technikában, mind tudásban 
növelni kell teljesítıképességét. Ehhez egy átgondolt, részleteiben kimunkált, stratégiai 
gondolkodásra alapozott jövıkép szükséges és e jövıkép megvalósításához szükséges eszközrendszer 
felismerése és felhasználása. 
Az integráció ilyen eszközrendszernek tekintendı, amely lehetıvé teszi a tevékenységek 
összehangolását, növeli a rendszer hatékonyságát és biztonságát és olyan erıtöbbletet eredményez, 
amely összefogás nélkül eredménytelen volna. 
 
A takarékszövetkezet 1993. október 13-án aláírta az integrációs szerzıdést, amely 235 
takarékszövetkezet önkéntes megállapodása volt. Tıke koncentráció eredményeként ma 167 
takarékszövetkezet mőködik. 
 
Az integrációs szerzıdés rögzíti a résztvevık célját, az integráció alapelveit és intézményrendszerét. 
/A takarékszövetkezeti integráció 4. mellékletben./ 
 
A szövetkezeti formában mőködı pénzintézetekre vonatkozó szabályok általában szigorodtak, 
ugyanakkor az állam kedvezményekkel segítette jövedelmezı mőködésüket. 
 
A szigorú szabályoknak megfelelıen likviditási feleslegüket az integráció csúcsbankja, a Takarékbank 
felé kell továbbítani. A hitel is meghatározott limitig nyújtható, e fölött csak a Takarékbankkal vagy 
integrációban közösen konzorciális hitelezés formájában lehetséges. 
 
Az állam a jegybankon keresztül jövedelmezıségi kedvezményt nyújtott az integrációban résztvevı 
takarékszövetkezeteknek: 
 
- kötelezı tartalék állampapírban történı teljesíthetıségére, 
- az MTB által nyitott folyószámla-hitelkeret igénybe nem vett részének likvid eszközként történı 
elismerésére és 
- az MTB-nél elhelyezett lekötött betétek bizományos hányadának a likviditási mutató számításánál 
nulla súlyozással történı figyelembe vételének  lehetıségére vonatkoznak. 
 
Az integrált takarékszövetkezetek pénzforgalmi számlájának vezetésére az MTB Rt. kapott 
felhatalmazást a jegybanktörvény alapján. Az MTB Rt. az integrált takarékszövetkezetek ún. levelezı 
bankja, a GIRO-elszámolási rendszerhez rajta keresztül kapcsolódnak. 
Ma már a fenti kedvezmények megszőntek. Takarékszövetkezetek a kereskedelmi bankokkal azonos 
feltételekkel mőködnek. 
 
A JÁSZFÉNYSZARUI TAKARÉKSZÖVETKEZET JELENE 
 
A takarékszövetkezet legfontosabb feladata az 1990-es évek elején a két meghatározó és alapvetı - 
Szövetkezeti Törvény, Pénzintézeti Törvény, majd a  Hitelintézeti Törvény - egymás mellett élı és 
ható törvény elıírásainak való megfelelés. 
 



A szövetkezet 1992-ben módosított alapszabálya alapján választotta újjá az igazgatóságát, felügyelı 
bizottságát, a szövetkezet elnöke társadalmi tisztségként töltötte be funkcióját, a szövetkezet élére 
ügyvezetı igazgató került kinevezésre. A kirendeltségeknél az intézı bizottságok megszőntek, helyi 
küldöttek képviselték, képviselik a tagok érdekeit. 
 
A szövetkezet üzleti tevékenységének feltételrendszere lényegesen megváltozott korábbi gyakorlathoz 
képest új banktörvénynek való megfelelést követelt. Az aktív és passzív bankügyletek területén 
állandóvá vált a kamatkondíciók változása, a pénzpiacon túlkínálat jelentkezett. 
A súlypont a kihelyezések tekintetében a betétekrıl a megbízható adósokra összpontosult. Azonban 
jelentıs változás következett be a kihelyezések biztonságát illetıen is. A gazdaságban jelentkezı 
problémák mellett és azokkal összefüggésben a biztonságosnak tőnı adósoknak nyújtott hitelek és 
kétessé és rosszá váltak. 
Az 1992. üzleti év volt az elsı, amelyben már érvényesültek a banktörvény követelményei, új, a 
korábbinál súlyosabb feltételekhez mérten kellett a szövetkezetnek mőködnie. 
A törvénynek való megfelelést kellett elıtérbe helyezni, különös figyelemmel a biztonságos mőködés 
követelményeire. 
A takarékszövetkezet 1992. évi eredményei már a várakozásnak megfelelıen alakultak. Bizonyították 
a takarékszövetkezetnek, a talpon maradás esélyét, sıt egy biztató jövıképet is megalapozhattak, egy 
óvatos, gyorsan reagáló, megfontolt döntésekre alapozott pénzügyi gazdálkodás, minıségi hitelezési 
tevékenység, megbízható számítógépes ügyviteli rendszer kialakítása esetén. 
Fontos és meghatározó tényezıvé vált a tıkeállomány növelése, amely alapvetıen a gazdálkodás 
eredményességétıl függ. A takarékszövetkezet saját helyzetét és lehetıségeit felismerve 
megteremtette a növekedés lehetıségeit, figyelemmel kísérve a makrogazdasági folyamatokat, ezek 
hatásait. 
 
 
 
 
Napjainkban a Takarékszövetkezetünk az alábbi tevékenységeket végzi: 
 
TEÁOR 65.12 Egyéb monetáris közvetítés 
  - betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz saját tıkét meg- 
     haladó mértékő nyilvánosságtól történı elfogadása 
  - hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
  pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, 
  - váltóval, ill. csekkel kizárólag saját számlára történı kereskedelmi 
  tevékenység, 
  - bankkártya forgalmazás 
 
 
TEÁOR 65.22 Egyéb hitelnyújtás 
  - faktorálási tevékenység 
 
 
TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 
  - zálogházi tevékenység 
  - széfszolgáltatás 
 
 
TEÁOR 67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység 
  - pénzváltási tevékenység 
  - pénzügyi szolgáltatás közvetítése /ügynöki tevékenység/ 
 
 



TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 
 
 
TEÁOR 67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítı tevékenység 

- biztosítási ügynöki tevékenység 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt 10 év fejlıdési üteme évenként 15-20 % körül mozgott. 
Jelentıs változás ment végbe egyes konstrukciók vonatkozásában. 
Változott a takarékossági szokás, a lakosság rétegezıdése fokozódott. Megjelentek a befektetési 
alapok, értékpapírok. A betétkönyv jellegő  megtakarítások fokozatosan eltőnnek, a számla pénz, 
elektronikus átutalások, pénzkiadó automaták jelentek meg. 
Takarékszövetkezetünk állta a versenyt, a kereskedelmi banki szolgáltatást zökkenımentesen, 
eredményesen végzi. 
Adatait a piacon mőködı legkorszerőbb BOSS Kisbanki Rendszer dolgozza fel. Mintegy  4.000 
bankszámlát kezel, Jászfényszarun 1 db pénzkiadó automata mintegy ezer fıs kártyatulajdonost 
szolgál ki. 
 
Kihelyezések vonatkozásában a betétállomány 40-50 %-át lakossági és vállalkozói hitel formájában 
helyezi ki. 
Bekapcsolódott a vezetékes gázprogram megvalósításába. Jászfelsıszentgyörgyön és 
Pusztamonostoron a lakosok 80 %-a vette igénybe a gázközmő fejlesztési hitelét. 
Mintegy  1.200 Fundamenta Lakáskassza szerzıdést kezel. 
A víziközmő-csatorna programok segítését Jászfényszarun és Pusztamonostoron szintén megoldotta. 
Agrárszektor finanszírozásánál szintén szép eredményeket ért el. Régi ügyfelek, de újak részére is 
több 10 milliós támogatást közvetített, kedvezményes hitelt folyósított. 
Fogyasztási hiteleivel a lakosság, tagság rövid távú kiadásait finanszírozza. 
A jelenlegi hitelállomány 40 %-a lakásépítés, vásárlás, felújítás jellegő piaci illetve kedvezményes 
kamatozású hitelállomány, amely a fiatal házasok, családosok lakásgondjait oldotta meg. 
 
Egyéb pénzügyi szolgáltatás keretében végzi a Takarékszövetkezet a biztosítások kötését, valuta 
beváltást, a bankkártya üzletágat értékesíti a Fundamenta Lakáskassza termékeit. HOME Banking és 
telefon ehhez kapcsolódó  modern IVR szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésre. 
 
Területének bıvítéseként 1998. május 1-jén kirendeltséget nyitott  a megyeszékhelyen, Szolnokon. 
Ma már saját, minden igényt kielégítı, új üzletházban szolgálják ki ügyfeleinket. 
 
Jelenleg 28 fı adminisztratív létszámmal, látja el feladatát.  
Az elmúlt évek, a 40 év, töretlen fejlıdést mutat. A Takarékszövetkezetnél az elmúlt 4 évtized alapot 
ad arra, hogy az EU-t követıen a Jászberényi Kistérség támogatásait közvetlen a kis- és 
középvállalkozások részére leközvetítse. 
 
 
1963. évtıl tisztségviselık 5 évig:     2.sz.melléklet 



 
Palócz Vendel  ig. elnök 
Bodor István  ig. elnök h. 
Oroszi Flórián  ig. tag 
Harmath László    ” 
Juhász Jánosné ” 
Dányi Antal  ” 
Zsólyomi Imre  FB-elnök 
Kiss B. János  FB-tag 
Kovács Antal  ” 
id. Bukó Pál  ” 
Folyó Sándorné  ” 
 
 
További tisztségviselık 35 évben voltak még: 
Büchler Józsefné   elnök majd társadalmi elnök 
Luda László   társadalmi elnök 
Rutainé Nagygyörgy Erzsébet társadalmi elnök 
Nagy Sándor 
Györgyfi Károlyné 
Tamus Jánosné 
Jónás Jánosné 
Dugonics Györgyné 
Jáger István 
Jáger József 
Fülöp István 
Moravcsik Béla 
Kármán Antal 
Bognár Sándorné 
Dr. Turza József   FB-elnök 
 
Jelenlegi: 
Csáki Sándorné   Ig. elnök 
Tamus  Józsefné   Ig-tag 
Rutainé Nagygyörgy Erzsébet ” 
Bibókné Tomcsányi Rozália   ” 
Molnár József           ” 
Szabó János   FB-elnök 
Gyıri Ernı   FB-tag 
Bárdos Istvánné    ” 
Dr. Turzáné Magyar Ilona ” 
Rubint Imre     ” 

Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet tagnévsora: 

1963. április 27. 
 

1.  Mészáros Mihály    

2.  Tóth Lajos 

3.  Mazács Miklós 

4.  Szabó János 

5.  Büchler József 

6.  Márkus Ödön 

7.  Bognár József  



8.  Zsólyomi Imre 

9.  Bodor István 

10. Orosz Erzsébet 

11. ö. Dajkó Imréné 

12. Csuka Béla 

13. Nádudvari Ilona 

14. Farkas Lászlóné 

15. Kiss Ferenc 

16. id. Ladányi István 

17. Penczner Antal 

18. Varga Sándor 

19. Sándor Imre 

20. Kovács Antal 

21. Ágoston Imréné  

22. Dobák Sándorné 

23. Lajkó Sándorné 

24. Harnos Miklósné 

25. Faragó László 

26. D. Nagy László 

27. Zsámboki Vencel 

28. Kiss B. János 

29. ö. Dávid Imréné 

30. Rada István 

31. Kopasz Józsefné 

32. id. Bukó Pál 

33. Paréj Sándor 

34. Kubala Antalné 

35. Jáger Istvánné 

36. Bognár Józsefné 

37. Girtler Kálmán 

38. Demeter Károly 

39. Melegh Miklósné 

40. Mazács Miklósné 

41. Zsólyomi Imréné 

42. Orosz Piroska 

43. Jónás János 

44. Riesz Fülöp 

45. Vidovich Lászlóné 

46. Zsólyomi Vencel 

47. Guba László 

48. Rusai Mihály 

49. ifj. Bukó Pál 

50. Penczner Károly 

51. Vigyázó Sándor 



52. Dugonics György 

53. Jáger Márton 

54. Pál István 

55. ifj. Pál István 

56. Kóródi Gábor 

57. Juhász János 

58. Ézsiás Imréné 

59. Palócz Miklós 

60. Penczner László 

61. Nagy P. Boldizsár 

62. Urbán József 

63. Szutor András 

64. Berényi Pál 

65. Szentjobbi Mária 

66. Budai János 

67. Mészáros Jenı 

68. Dobák János 

69. Dobos István 

70. Rimóczi Pálné 

71. Folyó László 

72. Faragó Sándor 

73. Bodor Istvánné 

74. Bakos János 

75. Dobák Imre 

76. Cserháti János 

77. Zsámboki István 

78. Kiss János 

79. Dorók Nagy Sándor 

80. Póta Antal 

81. Varga József 

82. Varga Józsefné 

83. Luda László 

84. Dobák Lászlóné 

85. Kovács Dezsıné 

86. Giczey Miklós 

87. Jáger Sándor 

88. Hidas György 

89. Zsámboki Lászlóné 

90. Kiss P. Pál 

91. Czeglédi Vendel 

92. Kiss Rudolf 

93. ö. Rácz Imréné 

94. Pál János 

95. Kolozs Sándor 



96. Görbe Béla 

97. Fekete Sándorné 

98. Nagy Károlyné 

99. Bakó János 

100. Kiss János 

101. Kovács Imréné 

102. Petelen László 

103. Takács József 

104. Muhari Károly 

105. Pataki Á. Istvánné 

106. Demeter Károlyné 

107. Demeter Ágnes 

108. Barna Jánosné 

109. Tamus Béláné 

110. Molnár János 

111. Palócz Sándor 

112. Palócz József 

113. Tóth Sándor 

114. Zsámboki István 

115. Farkas Sándor 

116. Gazsó Józsefné 

117. Tóth Sándorné 

118. Bordás Ferenc 

119. Pál Imre 

120. Zsólyomi Vencelné 

121. Sándor Endréné 

122. Salamon Endréné 

123. Török Pál 

124. Marton Gyuláné 

125. Turjányi Péter 

126. Gyóni Sándorné 

127. Pál Béla 

128. Kompolti János 

129. Dancsa László 

130. Nádudvari Dezsı 

131. Molnár Pál 

132. Luda Lajos 

133. Palócz Vendel 

134. Bathó István 

135. Radics János 

136. Baranyi Antal 

137. Tanczikó Imre 

138. id. Ágoston Pál 

139. Bárczi Kálmánné 



140. ö. Nagy Sándorné 

141. Mezei Sándor 

142. ö. Papp Illésné 

143. Szászi László 

144. Kugler Sándor 

145. Péter Franciska 

146. R. Nagy Józsefné 

147. id. Ézsiás Vencel 

148. ifj. Ézsiás Vencel 

149. Bíró Lászlóné 

150. Menyhárt Antal 

151. Berze Imre 

152. Dobák Imre 

153. Holló Imre 

154. Asztalos Ferenc 

155. ö. Molnár Rudolfné 

156. Borbély Imre 

157. Barna Mihály 

158. Pintér Pál 

159. Dugonics Sándor 

160. Zentai István 

161. Sályi Miklós 

162. Harmath László 

163. Fekete Imre 

164. Rácz Imre 

165. Forgó Margit 

166. Juhász Balázs 

167. Sugár Istvánné 

168. Rimóczi Pál 

169. Rimóczi József 

170. Kiss László 

171. Papp László 

172. ö. Nagy Imréné 

173. Nagy P. István 

174. Mezı László 

175. D. Nagy Lászlóné 

176. Szentjobbi Mártonné 

177. Juhász Sándor 

178. Csillik Antal 

179. R. Nagy Imréné 

180. Sápi István 

181. Peczuk Imre 

182. Fazekas József 

183. Sándor Imre 



184. id. Zsámboki Vencel 

185. Kiss A. Sándor 

186. Lászlóvári József 

187. Kiss Boldizsár 

188. Kiss Sándor 

189. Morvai Rozália 

190. Dobák János 

191. Jánosi Antal 

192. Márkus Pál 

193. Turjányi László 

194. Bakó István 

195. Jónás Sándor 

196. Farkas János 

197. Mészáros János 

198. Papp Károly 

199. Oroszi Flórián 

200. Juhász István 

201. Márkus József 

202. Palócz Sándor 

203. Takács Vencel 

204. Varga Antal 

205. Tiszárovics Dezsıné 

206. Rácz Vencel 

207. Papp János 

208. Gergely Balázs 

209. Nagy P. Imre 

210. Ágoston Imre 

211. Bódis Emánuel 

212. Ferencz Balázs 

213. Menyhárt Imre 

214. Folyó Sándorné 

215. Szilágyi Ferenc 

216. Czibolya Mihály 

217. Kéri Sándor 

218. Dobák János 

219. Berényi Sándorné 

220. Kiss József 

221. Fülöp Lászlóné 

222. Szerencsés József 

223. Palkovits Béla 

224. Budai Józsefné 

225. Folyó Joachim 

226. Görbe József 

227. Luda Lászlóné 



228. Juhász Jánosné 

229. Pethı Sándorné 

230. Cseszkó Nándorné 

231. Nagy Istvánné 

232. ö. Dugonics Lajosné 

233. Varga Antalné 

234. Langó Károly 

235. Bércesi József 

236. Lénárt Balázs 

237. Jáger Béláné 

238. Annus István 

239. Jáger István 

240. Gazsó József 

241. Dugonics Sándorné 

242. Réz Sándorné 

243. Gombár Lajos 

244. Dányi Antal 

245. Ladányi Sándor 

246. Varga Sándor 

247. Kiss Imre 

248. Zsólyomi János 

249. Bódis Béla 

250. Harmath István 

251. Mészáros György 

252. Szeder László 

253. Farkas Imre 

254. Király Dezsı 

255. Misinkó János 

256. Kurucz György 

257. Tóth István 

258. Langó Balázs 

259. Gyetvai László 

260. Varga János 

261. Kiss Á. József 

262. Pál Antal 

263. Varga Pál 

264. Bakos Jánosné 

265. Sápi József 

266. Kubala Antal 

267. id. Petrányi József 

268. id. Kubala Antal 

269. Mozsár Istvánné 

270. Sulyok Gáborné 

271. Kaszab László 



272. Szabó Sándor 

273. Papp Bálintné 

274. Gyenes József 

275. Kókai Lajos 

276. Balogh Imre 

277. Mizsei Ferencné 

278. Pethı Julianna 

279. Sándor Erzsébet 

280. Ulveczki Imre 

281. Ulveczki Imréné 

282. Györgyfi István 

283. Györgyfi Mária 

284. Kovács R. Bálint 

285. Kácsor László 

286. Tóth Tiborné 

287. Kaszab Lászlóné 

288. Bordás József 

289. Seress László 

290. Papp Pál 

291. Papp József 

292. Gergely János 

293. Farkas Emánuel 

294. Csikós Ferenc 

295. Nagy István 

296. Bozsó Ilona 

297. Kudelka Dezsı 

298. Kudelka Dezsıné 

299. Sulyok János 

300. Sulyok Gábor 

301. Szénási Ernı 

302. Szénási József 

303. Litkei Istvánné 

304. László József 

305. ifj. Petrányi József 

306. Kovács Alajos 

307. Magda Györgyné 

308. Szekeres Sándor 

309. Szászi István 

310. Pozsár Miklósné 

311. Peredi János 

312. Kónya Ilona 

313. Kónya Lászlóné 

314. Kecskés István 

315. Czeglédi László 



316. Jónás Jánosné 

317. Mezei János 

318. ö.i. Dajkó Imréné 

319. Gombár Lajosné  
 


