GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Hogy áll az integrációs munka?
A Magyar Bankholding ötéves stratégiájának márciusi meghirdetése óta eltelt
hónapokban intenzív tervezési munka zajlott több mint 1000 munkatárs bevonásával.
Célunk az volt, hogy egy olyan részletes, konkrét dátumokat és feladatokat tartalmazó,
a banki működés minden területét lefedő menetrendet és implementációs tervet
alkossunk meg, amely mentén 2023. év végéig sikeresen megvalósíthatjuk a szakmai
céljainkat, egyben a piacon páratlan lehetőségeket jelentő hármas bankfúziót, a
Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport összeolvadását. 2021. november
15-tel a fúziós munka ezen szakaszát lezártuk, a tulajdonosok elé terjesztettük a tervet.
2021. december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot
tulajdonló Magyar Takarék Bankholding Zrt. legfőbb szervei elfogadták a Budapest
Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziós menetrendjének első lépését. A
tulajdonosok ezzel is megerősítették a korábban már nyilvánosságra hozott
stratégiának megfelelő fúziós folyamatot Ez a magyar pénzügyi piacon meghatározó
szerepet betöltő szuperbank létrehozására irányuló első konkrét lépés.
Az elfogadott döntésekkel véglegesen lezárult a magyar bankszektorban történelm i
jelentőségű, de még a régióban is egyedülálló fúzió tervezési szakasza, ezzel
párhuzamosan pedig megkezdődött a három külön-külön is jelentős piaci erőt
képviselő bankcsoport egyesülésének kivitelezése. Ezen folyamat a terveknek
megfelelően, sikeresen halad előre. Szilárd az a legfőbb döntéshozó szervek által is
megerősített elhatározásunk, hogy egy olyan bankot hozzunk létre, amely a jövőbe
tekint, és a magyar emberek és vállalkozások lehető legjobb kiszolgálását célozza.
A fúziós folyamat első lépése a Magyar Nemzeti Bank február 4-én megadott
engedélyének birtokában valósul meg.
Milyen elemekre épül a Magyar Bankholding fúziós menetrendje? Milyen
ütemben, hány lépésben valósul majd meg a három bank tervezett egyesülése?
Az elmúlt hónapok intenzív tervezési munkájának eredményeképpen megszületett a
hármas bankfúzió megcélzott menetrendje, amellyel a bankcsoport sikeresen lefekteti
az egységes működés alapjait. A cél egy olyan részletes, a banki működés minden
területét lefedő menetrend megalkotása volt, amely mentén 2023-ban sikeresen
megvalósul a hármas bankfúzió, a Budapest Bank Csoport, az MKB Bank Csoport és
a Takarék Csoport összeolvadása.
A Magyar Bankholding tervei szerint 2022 első negyedévének végén, március 31-ével
megvalósul a hármas bankfúzió első jelentős lépése, a Budapest Bank és az MKB
Bank egyesítése, ezzel megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját .
A fúzió során tervezetten a Budapest Bank befogadó jogi entitása az MKB Bank Nyrt.
lesz, az egyesült bank pedig – átmenetileg – MKB Bank Nyrt. néven folytatja
működését.
A Takarék Csoport 2023 májusáig csatlakozik a jogi fúzióhoz, addig a Magyar
Bankholding Csoport harmonizálja a belső működést.

A két lépcsős egyesítés első lépéséről született 2021. december 15-én döntés. A
fúziós folyamat első lépése a Magyar Nemzeti Bank február 4-én megadott
engedélyének birtokában valósul meg.
A fúziós menetrendben felvázolt tervek megvalósításával sikeresen teljesíthető a
három bank, illetve a bankcsoport egyesítése és transzformációja, amely nemzetközi
szinten is egyedülálló szakmai feladatnak számít.
2022. március 31-ével a Budapest Bank beolvad az MKB Bankba. Mikor fog
csatlakozni a Takarék Csoport?
A Takarék Csoport a tervek szerint 2023 májusáig csatlakozik a Budapest Bank és az
MKB Bank közös fúziójához, addig a Magyar Bankholding Csoport harmonizálja a
belső működést.
Ennek egyik első lépése november 16-ával meg is valósult, amikor a Magyar
Bankholding kinevezett felső vezetőihez kerültek a Budapest Bank, az MKB Bank és
a Takarék Csoport vezetőségéhez tartozó feladatok és döntési hatáskörök. A lépésnek
köszönhetően létrejött a három pénzintézet egységes vállalatirányítási struktúrája, ami
elősegíti a tagbankok működési hatékonyságának javítását és egyszerűbbé teszi a
társaságok irányítását.
2021. december 1-jével a Magyar Bankholding újabb lépéseket tett az egységes
irányítás kialakítása érdekében. Dr. Barna Zsolt, a bankcsoport igazgatósági elnöke
átvette a vezérigazgatói feladatokat, és 2022. január 1-jétől a társaság elnökvezérigazgatójaként irányítja a Magyar Bankholdingot. Az MTB Zrt. és a Takarékbank
Zrt. elnök-vezérigazgatói posztját Szabó Levente, a Magyar Bankholding egyedi
kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese, az MTB Zrt. és a Takarékbank
Zrt. jelenlegi vezérigazgató-helyettese tölti be szintén 2022. január 1-jétől, a holding
szervezetben meglévő pozíciójával járó feladatok ellátása mellett.
Az egységes csoportirányítás megfelel a Magyar Bankholding a tagbankok
egyesítésére vonatkozó stratégiájában foglaltakkal, amelynek legfőbb célkitűzése,
hogy 2023-ra megvalósuljon a három pénzintézet teljes működési fúziója.
Milyen fúzióról beszélünk – jogi, technikai, szolgáltatásbeli egyesülésekről van
szó? Mikortól beszélhetünk teljes működési fúzióról?
A Budapest Bank és az MKB Bank egyesítése jogi fúziónak minősül, amely során
tervezetten a Budapest Bank befogadó jogi entitása az MKB Bank Nyrt. lesz.
A Magyar Bankholding tagbankok egyesítésére vonatkozó, márciusban elfogadott öt
éves stratégiája alapján a három hitelintézet teljes működési fúziója 2023-ban valósul
meg.
Mi várható 2022. március 31-i és a 2023-as teljes működési fúzió megvalósulása
között? Mik a Magyar Bankholding fúziós menetrendjében meghatározott
további lépések, tervek?
Jelenleg a Budapest Bank és az MKB Bank 2022. március 31-ei fúziójának
előkészítése áll a munkánk fókuszában.
A 2022. március 31-étől követő fúziós menetrendi lépések kapcsán a bankcsoport a
megfelelő időben és transzparensen tájékoztatja az érintetteket a fúzió egyes
állomásairól.

Mivel az MKB Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cég, a tőkepiaci
transzparencia szabályoknak maximálisan megfelelve a szabályozás által előírt időben
közzéteszi a bankot érintő, nyilvánosságra hozandó információkat.
Mi fog történni a Budapest Bankkal és MKB Bankkal 2022. március 31. után?
Megváltozik-e az átnevezést követően a pénzintézet tevékenységi köre?
A Takarék Csoport meglévő ügyfeleit egyelőre nem érintik ezek a lépések.
Mindhárom tagbank esetében a korábban kötött szerződések március 31-ig
változatlanul tovább élnek. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételeket
a mindenkor hatályos üzletszabályzatok tartalmazzák; az ezekben beálló változásokról
megfelelő időben és csatornákon tájékoztatjuk ügyfeleinket.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fúziós folyamat lépései az ügyfelek számára
minél kevesebb fennakadást okozzanak az ügyintézésben, és hogy az esetlegesen
felmerülő problémákat a bankcsoport minél hamarabb elhárítsa. A bankcsoportunk
mindent elkövet annak érdekében, hogy a fúziós folyamat lépéseivel kapcsolatban
időben, proaktívan és a lehető legteljesebb körűen tájékoztassuk az ügyfeleinket,
kérdéseiket megválaszoljuk.
Hogyan fogja érinteni a Budapest Bank / az MKB Bank / a fuzionált bankok
ügyfeleit a fúzió?
A változások nem érintik a Takarékbank ügyfeleit.
Hol és milyen feltételekkel lesz elérhető az ATM-es készpénzfelvétel?
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsájtott és a Takarékbank Zrt.
által értékesített lakossági és vállalati betéti bankkártyájukkal 2022.04.01-től
országosan további közel 200 helyszínen vehetnek fel készpénzt a „készpénzfelvétel
MTB ATM-ből” díjakkal megegyezően.
Az MKB Bank automatáin történő készpénzfelvétel a fent megjelölt dátumtól MTB
ATM-nél végzett készpénzfelvételi tranzakciónak számítanak, ezért árazás
tekintetében a bankkártyához kapcsolódó bankszámla szerződésben megjelölt
bankszámla típusnak megfelelő, mindenkori hatályos Hirdetmény az irányadó.
A bankjegykiadó automaták listája megtalálható a www.mtb.hu Bankfiók és ATM
kereső oldalon.
Az MKB Bank és a Takarékbank ATM lista az alábbi linkeken elérhető:
https://www.budapestbank.hu/fiokkereso
https://www.mkb.hu/elerhetosegek/fiok-es-atm-keres
Miért szükséges a bankok összeolvasztása? Miért lesz jó az ügyfeleknek,
mikortól élvezhetik a fúzióból fakadó előnyöket?
A társaságok 2021. december 15-én a vonatkozó előterjesztések elfogadásával
megerősítették a Magyar Bankholding tagbankok egyesítésére vonatkozó
stratégiájában foglalt célkitűzéseit, amelyek alapján a három pénzintézet teljes

működési fúziója 2023-ban valósul meg. Az egyesülés eredményeként Magyarország
második legnagyobb kereskedelmi bankja jön létre, ezután Magyarország lakosait és
vállalkozásait már egy egységes pénzintézet szolgálja ki. A két ütemben végrehajtott
összeolvadás célja a jelenlegi csoportszintű működésből való továbblépés a teljes
működési fúzió irányába oly módon, hogy a bankcsoport maximálisan figyelembe veszi
a tagbanki ügyfelek igényeit és a minél zavartalanabb kiszolgálásukat.
Célunk, hogy ügyfélközpontú, kedvező árazású, nemzetközileg is élenjáró digitális
megoldásokat, illetve termékeket és szolgáltatásokat vezessünk be, építkezve a
három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi bank összes erősségére, értékeire és
legjobb gyakorlataira. Ennek érdekében már az átalakulás során is arra törekszünk,
hogy egyre jobb termékekkel és kiszolgálással találkozhassanak nálunk.
Az egyesült MKB Bank Nyrt. 66 városban, összesen 143 bankfiókkal és 184 db ATMmel lesz jelen, ezzel ügyfeleinknek a korábbinál több helyszínen biztosítjuk a
személyes ügyintézést és a megszokott magas minőségű kiszolgálást.
Az egyesülést követően a napi pénzügyei intézésével kapcsolatos alap banki
szolgáltatásokat minden bankfiókunkban, azaz az MKB Bank Nyrt. és a korábbi
Budapest Bank Zrt. fiókokban is igénybe tudja venni. Kérjük, hogy 2022. április 5-e
után minden egyéb ügyintézéssel forduljon a korábbi honos bankfiókjához. Az egyes
bankfiókokban igénybe vehető szolgáltatások köréről a www.mkb.hu oldalon
tájékozódhat az egyesülést követően.

