
 

 

SAJTÓANYAG 
A PÁTRIA Takarékszövetkezet sajtóközleménye 

 
BEVEZETÉSRE KERÜLT AZ ÚJ ÜZLETI MODEL, az ÖkoTakarék A PÁTRIA 

TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL 
 

A PÁTRIA Takarékszövetkezet célul tűzte ki az olyan pénzügyi termékek 
megalkotását, amelyek nem csak a profit nagyságát tartják szem előtt, hanem 
mérsékelt haszon mellett bizonyos előremutató társadalmi, környezeti célokat 
támogatnak kedvezményes hitelekkel. 
 
A társadalmi felelősség alapján működő, etika orientált, szociális arcát nemcsak 
szavakban, hanem tettekben is bemutató hitelintézetre szükség van a piacon. 
Felmérések szerint a társadalmi hasznosság szerepel a pénzintézetekkel szembeni 
elvárások között. 
 
A hazai lehetőségekről, egy etikus banki modell bevezetéséről, és az elérhető újszerű 
banki termékekről szervezett rendezvényt a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért 
csoport. Az egyesület által szervezett szakmai fórumon Éliás Csaba alelnök jelentette be, 
hogy a PÁTRIA Takarékszövetkezet, mely Magyarország legnagyobb fiókhálózattal 
rendelkező takarékszövetkezete, bevezeti ÖkoTakarék termékcsomagjait. 
 
Az ÖkoTakarék nevet viselő modell jelképe a pókbangó lett, mely növény Pest-megye 
keleti részén elhelyezkedő Tápió-vidékén, a meredek löszdombok, sivatagot idéző 
homokbuckái között él Magyarország egyik fokozottan védett növényfaja. 
 
Az ÖkoTakarék összefoglaló nevet viselő üzleti modell lényeges eleme, hogy a 
hitelintézetünk stratégiájában preferált területek projektjeit kedvező hitelfelvételi 
lehetőséggel támogatja. Takarékszövetkezetünk lemond jövedelme egy részéről, annak 
érdekében, hogy működési területe, a Közép-Magyarországi régió közösségi élete 
fejlődhessen.  
Kedvezményes hitelkamatokkal támogatja azon lakossági, vállalkozói és civil 
szervezeteket, akik társadalmi vagy környezeti szempontból különösen hasznos célokra 
igényelnek forrást. A maximum 120 hónapra igényelhető, akár 100 millió forint összegű 
hitel kamata JBAK-2% - JBAK+1% is lehet az adósminősítéstől függően. 
 
Támogatott területek lehetnek az energia hatékonysági beruházások, a megújuló 
energiaforrások hasznosítása, a környezetkímélő mezőgazdaságok, biogazdaságok. 
Fontos terület a természetvédelmi területek védelme, kezelése, természetközeli 
szennyvíztisztítás közösségi alapú megszervezése, valamint a civil szervezetek 
társadalmilag hasznos non-profit és vállalkozási tevékenységei, környezettudatos üzleti 
kezdeményezések 
 
A 2012 júniusától bevezetésre kerülő ÖkoTakarék termékcsomag kezdeti elemei a 
Pókbangó számlacsomag, a PÁTRIA „Segíteni jó” betét, illetve a PÁTRIA „Gazdálkodj 
felelősen” hitelek a lakosság, a vállalkozások, illetve a civil szféra részére. 
 
Gyömrő, 2012. május 22. 15. óra 
További információ:  
Marketing 

PÁTRIA Takarékszövetkezet  
Email: marketing@patriatakarek.hu 


