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A világ takarékpénztárainak 1924 
októberében Milánóban rendezett 
nemzetközi konferenciáján európa, 
ázsia, Ausztrália 28 országa takarék-
pénztárainak küldöttei fordultak a 
világ takarékpénztáraihoz, hogy 
ünnepeljék a jövôben október utol-
só munkanapján a Takarékosság 
világnapját.

A Takarékbankok Világszervezetének (World 
Savings Banks Institute, WSBI) legfôbb célja 
a tagok képviselete a nemzetközi szerve
zeteknél, mint a Nemzetközi Valutaalap, a 
Világbank, az Európai Unió. A világot átölelô 
szervezetnek jelenleg több mint 80 ország
ban vannak tagszervezetei. Az OTP Bank 
– mint az akkor meghatározó magyarorszá
gi pénzintézet – 1964ben csatlakozott a 
mozgalomhoz. 
A takarékosság minden generáció számá
ra alapélmény, melyet nem lehet elég
gé korán kezdeni. A gyerekeknek ez még 
csak játék. Az apró forintok gyûltek ré
gebben iskolai takarékbélyegben, nyel
vet öltögetô kutyaházperselyben, papír
gyûjtésbôl és üres üvegekbôl. A gyerekek 
egymásra rakták a forintokat, hogy legyen 

nyaralás és márkás farmer, CDlejátszó.  
És persze ekkor nemcsak a pénzrôl volt szó, 
hanem egy életstratégiáról is. Arról, amit 
még eleink tudtak és gyakoroltak is száz év
vel ezelôtt. Nem vásároltak hirtelen ötlettôl 
vezérelve, nem dobtak ki tárgyakat, ame
lyek még használhatók voltak, tisztelték az 
ételt és nem landolt minden a szemétben.  
Az asszonyok szinte a semmibôl is elô tud
ták varázsolni a család vacsoráját. Nem utol
só sorban pedig az igények sokkal inkább 
összhangban voltak a lehetôségekkel, hi
szen ez a harmonikus élet alapja. Ezeket az 
alapelveket megtanulni nem is olyan köny
nyû. Sokan tudják már ma is, hogy spóro
lás és takarékosság nem ugyanazt jelenti, a 
kettô között bizony nagy a különbség. Taka
rékoskodni a jövônek kell, akár a következô 
generáció javára.

Takarékoskodás és megtaka-
rítás

Egy felmérés szerint a bankok 
iránti bizalom mindig a gazda
ságba vetett bizalommal függ 
össze. Ha az emberek azon az 
állásponton vannak, hogy jól 
megy a gazdaság, akkor a pénz
intézetekben helyezik el a meg
takarításaikat. Ha nem, akkor szí
vesebben fordulnak az ingatlan, 
nemesfém, vagy mûtárgybefek
tetések felé. Arról, hogy milyen a 
magyar társadalom öngondoko-
dási hajlama, a 3. oldalon olvas-
hat összeállítást.

Kinek mi a megfelelô megtaka-
rítási forma?

Már rövidtávon is jól jöhet, ha in
kább kamatoztatjuk, mint sem fel
éljük forrásainkat., hosszú távon 
pedig komoly többletet érhetünk 
el a kamatos kamatnak köszön
hetôen. Kíváncsi a részletekre? 
Lapozzon a 2. oldalra, ahol rész-
letesen foglalkozunk a befektetési 
lehetôségekkel.

www.otpbank.hu

Takarékossági Világnap
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Ha nem a malacperselybe tesszük,  
hová vigyük?
Hogyan válasszuk ki a megfelelô megtakarítási formát?
Már rövid távon is jól jöhet, ha 
nem költjük el a pénzünket, 
hanem inkább kamatoztatjuk, 
hosszú távon pedig komoly 
növekményt érhetünk el a kama-
tos kamatnak köszönhetôen. 

Havi 10 ezer forintból 40 év alatt több 
mint 15 millió lehet 

A lakás, a gyerek, a nyugdíjas évek. Ezek 
olyan kiadások, amelyeket már jó elôre lehet 
tervezni. Az idôben elkezdett gyûjtögetés már 
kis tételeknél is jó értelemben vett megle
petést tud okozni a kiadások tényleges 
felbukkanásakor – a kamatos kamat 
mûködési elvének köszönhetôen.  
Ha havonta csak 10 ezer forintot 
teszünk félre, akkor évi 5 szá
zalékos reálkamat mellett már 
10 év alatt 1 millió 569 ezer 
forint gyûlik össze, amit ha 
nem veszünk ki, további 10 
év múlva már 4 millió 137 
ezer forintra hízik. 40 év alatt 
pedig 15 millió 334 ezer fo
rintot lehet így összegyûjteni.
 
Számla – ha bármikor hoz-
zá szeretnénk férni a pén-
zünkhöz

Lehet, hogy jó hozamot ígér egy 
befektetés, viszont nem marad a ke
zünkben pénz, amire adott esetben szük
ségünk lehet. Ha takarékszámlát nyitunk, 
akkor minimális kockázattal kezelhetjük be
fektetésünket, igaz, a kamatok sem ugranak 
az égbe. Akkor érdemes ezt választani, ha 
azt szeretnénk, hogy bármikor hozzáférjünk 
a megtakarításunkhoz. A megtakarítási szám
la hasonlóan rugalmas, azonban nagyobb 
összegek kezelésére szolgál. 

Betét – a számlánál magasabb kamat

Ha pénzünket lekötjük (betétbe tesszük), 
akkor a számlákénál magasabb kamatot ka
punk, de a lekötés idejére elveszítjük a pénz 
feletti rendelkezést. A takarékbetétkönyvvel 
gyûjtögetett összeg azonban rugalmasan 
felhasználható. A lakástakarék például egy 
államilag támogatott megtakarítási forma, 
ezért adómentes állami támogatás is jár 
mellé és viszonylag magas a hozama, de 

csak lakásvásárlásra, vagy felújításra hasz
nálhatjuk fel.

értékpapír – a betéteknél magasabb el-
érhetô hozam és rugalmasság

Az értékpapírok rendkívül változatos meg
takarítási formák, ide tartoznak a kü
lönféle befektetési alapok, kötvények, 
részvények, illetve állampapírok. Ajánlott 
befektetési idôtávjukat tekintve a néhány

napostól több évesig választhatunk közü
lük. Az értékpapírok közös jellemzôje, hogy 
a bankbetéteknél általában magasabb ho
zam lehetôségét kínálják. Kockázatuk szem
pontjából a biztonságos állampapíroktól a 
magas kockázatú részvényekig széles ská
lán mozognak. Általánosan igaz, hogy mi
nél magasabb az adott megtakarítási forma 
hozamígérete, annál nagyobb annak koc
kázata is. Az egyik legrugalmasabb befek
tetési formát a nyíltvégû befektetési alapok 
nyújtják, melyek egyik nagy elônye, hogy 
bármikor, hozamveszteség nélkül férhetünk 
hozzá pénzünkhöz, vagyis az adott idôpon
tig felhalmozott hozam teljes egészében 
minket illet.

Nyugdíjas évekre készülve – hosszú távú 
befektetések 

A nyugdíjcélú megtakarításokra gondol
va is több lehetôség közül választhatunk: 
nyithatunk nyugdíjelôtakarékossági szám
lát, amelyen kamatadómentesen helyez
hetjük el megtakarításainkat, illetve belép
hetünk valamelyik önkéntes pénztárba is.  
A befektetéseket biztosításhoz is lehet kötni, 
ezek az úgynevezett unitlinked termékek. 
A hosszú távú befektetés általában kedvezô 
hozamot biztosít, ugyanakkor a visszavált
hatóság általában magas költségekkel jár.

Adókímélô megtakarítások

A Tartós Befektetési Számla a hosz 
szabb távra tervezôknek jó válasz 
tás, mivel 3 év után kamat
adókedvezményt (10 százalé
kos adó), 5 év után pedig adó 
mentességet érhetünk el.  
A már említett nyugdíjelôta
karékossági számlán elhelye
zett befektetések szintén ka 
matadó mentesek, valamint 
a számlát választók a szemé
lyi jövedelemadóból vissza

igényelhetô 20 százalékos elô 
takarékossági támogatást is 

igénybe vehetik.
 

Segítség a választáshoz

A tudatos jövôtervezést támogatja és a 
számos termék közti eligazodást segíti ingye

nes vagyontervezési szolgáltatásunk, amelynek 
keretében az egyéni pénzügyi célokhoz illeszke
dô, személyre szabott termékajánlatot kapunk. 

értékpapír aktualitások, termékajánlatok:

A közép, vagy hosszabb távú megtakarítási 
formát keresôk számára ajánljuk határozott 
futamidejû, hozamvédett értékpapír alap
jainkat. Az alapok a jegyzési idôszakot köve
tôen is minden banki forgalmazási napon 
megvásárolhatóak és vissza is válthatóak az 
OTP Bank értékpapír forgalmazással foglal
kozó fiókjaiban. A biztonságos, kiszámítható 
befektetést keresôknek figyelmébe ajánl
juk az OTP Bank kibôvült kötvénycsaládját, 
melybôl mindenki az egyéni élethelyzeté
nek megfelelô megtakarítási formát választ
hatja ki.
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OTP öngondoskodási index 
Nyomon követjük, hogy a lakosság mit tesz jövôje pénzügyi biztonságáért

Az OTP öngondoskodási index 
nemcsak a pénzügyekkel foglal-
kozik, hanem tágabb összefüg-
gésekben is vizsgálja a minden-
napi embereket. családunk jövô-
je, vagy egészségünk megôrzése 
ugyanis olyan kérdés, amely segít 
megérteni és tudatosítani az 
öngondoskodás jelentôségét is. 
ráadásul ezeknek pénzügyi vetü-
lete is van – hiszen jobban tudok 
gondoskodni a családomról, ha 
megteremtem a váratlan helyze-
tekre is a pénzügyi biztonságot, 
vagy már korán elkezdek takaré-
koskodni gyermekeim lakására. 

egy hónapra tervezünk

A megkérdezettek 58 százaléka készít 
ugyan számítást a bevételeirôl és a kiadá
sairól, de csak egy hónapra elôre. Hosszabb 
távon viszont már csak kevesen végeznek 
ilyen számítást:1 évre elôre a válaszadók 
26 százaléka, 510 évre 8, évtizedekre elô
re pedig csupán 4 százalék gondolkodik.  
Nemcsak a lehetôségeket, de a célokat is 
érdemes megnézni, hogy a megfelelô meg
takarítási formát tudjuk kiválasztani. A kuta
tás ezen a területen sem hozott sokkal jobb 
eredményt: a válaszadók 63 százalékának 
nincs olyan célja, amire hosszabb ideje, 
hónapok vagy évek óta takarékoskodna. 
A váratlan helyzetekre szóló megtakarítást 
tartják a legfontosabbnak a megkérdezet
tek, de ténylegesen csupán 28 százaléknak 

van vésztartaléka és további 21 százalék 
tervezi, hogy ilyen céllal tegyen félre pénzt. 
Az életbiztosítás után a leggyakoribb for
ma a lekötött bankbetét: ennek az egysze
rû megtakarítási formának a népszerûsége 
a válság idôszakában tovább nôtt. Az OTP 
Banknál 2008 elsô negyedévében alig 
több mint 50 százalék volt a 6 hónapnál rö
videbb lekötések aránya, addig 2011 elsô 
negyedévében ez az arány már megközelí
tette a 65 százalékot.
Figyelemre méltó, hogy újabb megtakarí
tási formákat elsôsorban azok terveznek 
(a megkérdezettek 27 százaléka), akiknek 
már egyébként is van valamilyen megtaka
rítása. Elsôsorban a 1829 évesek körébôl 
kerülnek ki azok, akiknek még nincs, de ter
veznek megtakarításokat (ôk 15 százalékot 
tesznek ki).

Az öngondoskodási index arra mutatott rá, 
hogy akik válaszaik alapján pénzügyeik te
rén elôrelátóbbnak bizonyultak, mint az át
lag, azok nagyobb valószínûséggel többet 
tesznek a családjukért, egészségükért, vagy 
önmaguk képzésért is, mint a többiek. Eb
bôl is látható, hogy az olyan fontos öngon
doskodási területeken, mint például a csa
lád biztonsága, még többet tudunk tenni, 
ha pénzügyeinket is elôre megtervezzük és 
idôben elkezdünk takarékoskodni a késôbbi 
kiadásokra. 
A kutatásból kiderül, hogy a megkérdezet
tek több mint kétharmadának meglehetô
sen borúsak a jövôvel kapcsolatos várako
zásai. Hosszútávon 73, a következô néhány 
esztendôben pedig 70 százalék látja kiszá
míthatatlannak a jövôt. 
A magyar társadalom mostani állapotát tük
rözô OTP Öngondoskodási index értéke 36 
pont. Ha ezt arányosítással átszámolnánk 
az iskolákban megszokott osztályzatra, az 
eredmény egy „2es alá”nak felelne meg. 
Látszik tehát, hogy kell és van is hova fej
lôdni a lakosságnak. Ehhez szeretne az 
OTP Bank is hozzájárulni, például a rend
szeres, kisösszegû megtakarítások szerepé
nek hangsúlyozásával. 
Már havi 510 ezer forintos megtakarítással 
3 év alatt összegyûjthetô egy 3 hónapos 
túlélést biztosító vésztartalék, 10 év alatt 
pedig 1,52 millió forintot is elérhet a meg
takarított összeg. 
Nemcsak kisebbnagyobb összegek rendsze
res elkülönítésével, hanem egyszeri bevéte
lekkel is érdemes megtakarításba kezdeni, 
vagy a meglévô megtakarításokat kiegészíte
ni. Ilyen lehet például a személyi jövedelem
adó visszatérítés, vagy egy év végi jutalom 
kifi zetése, amely jó lehetôséget adhat arra, 
hogy kicsit gondoskodjunk a jövôrôl!

Pénzügyi tervezés és megtakarítási célok 

Készített már 
saját maga vagy a 
családja számára 
pénzügyi számítást, tervet 
a várható bevételekr l és 
a kiadásokról?  

Van jelenleg olyan célja, 
amelynek a 
megvalósításához 
hónapok, évek óta 
takarékoskodik (például 
autóvásárlás, 
lakásvásárlás, építkezés, 
vállalkozás indítása)?   

Az öngondoskodás fogalmával kapcsolatos vélemények 
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Családbarát OTP Lakástakarék 
A nagyobb ingatlanba költözés akár hitelfelvétel nélkül is megoldható 
A lakás-takarékpénztári konstruk-
cióval, a szerzôdéses összeg fel-
használásával, az állami támogatás 
igénybevételével kapcsolatban új, 
kedvezô lehetôségek nyíltak meg, 
melyekre érdemes felfigyelni. 

A törvény idén január 1jétôl változott. A mó 
dosításoknak köszönhetôen a szerzôdéses 
összegek rugalmasabban használhatóak fel, 
jobban alkalmazkodnak a realitásokhoz. Le
hetôvé vált, hogy a szerzôdést lakáscélra a 
lakáselôtakarékoskodó, illetve kedvezmé
nyezett jelölése esetén a kedvezményezett 
közeli hozzátartozói is felhasználhassák. 
További kedvezô változás, hogy a törvény 
meghosszabbítja az állami támogatás nyúj
tásának idôtartamát. E szerint az állami 
támogatás 8 megtakarítási év helyett 10 
megtakarítási éven keresztül vehetô igény
be ugyanazon szerzôdés után.
Lakástakarékpénztári szerzôdést mindenki
nek megéri kötni, aki saját tulajdonú lakás
ban, családi házban lakik. A tulajdonos az 
elôtakarékossággal a lakással kapcsolatos, 
idôrôl idôre felmerülô kiadásainak finanszí

rozását – legyen az akár lakás, lakóházfel
újítás vagy bôvítés, közmûvek, kommunális 
létesítmények (szilárd burkolatú út, kerítés, 
járda, áram, gáz, vízvezeték, szennyvízcsa
torna, csapadékvízelvezetô csatorna, árok, 
központi fûtés, telefon, kábeltelevízió, inter
neteltérés) kialakítása, vagy éppen meglé
vô lakáscélú hitel kiváltása – állami támoga
tással valósíthatja meg.
Mindenkinek megéri, aki egyéb forrásai 
mellett a lakástakarékpénztári államilag 
támogatott megtakarítása, illetve a meg
takarítási idô végén a pénztártól felvehetô 
nem piaci kamatú, olcsó, forint alapú lakás
kölcsöne felhasználásával új vagy használt 
lakást, lakótelket kíván vásárolni, illetve la
kást kíván cserélni.
Minden olyan szülônek, nagyszülônek meg
éri, aki gyermeke, unokája kedvezménye
zettként történô megjelölésével, jövôbeni 
lakásvásárlásához kíván államilag támoga
tott takarékossággal hozzájárulni.
Minden olyan településen lévô lakóingatlan 
tulajdonosának megéri, akinek a települé
sén közmûberuházást (jellemzôen csator
názást) indítanak és ezért lakossági érde
keltségi hozzájárulás fizetésére kötelezett, 

mert annak összegét így havi rendszeres, 
államilag támogatott lakástakarékpénztári 
betétbefizetésekkel tudja elôteremteni.
Minden olyan társasháznak, lakásszövetke
zetnek megéri, amely a közös tulajdonban 
álló épületrészek felújítását, korszerûsítését 
tervezi saját erôbôl, banki hitelbôl, illetve tá
mogatott programok (pl. Panel Plusz Hitel) 
keretében.
Összességében mindenkinek megéri, aki
ben tudatosul az öngondoskodás, felismeri 
azt, hogy lakáscélja megvalósítása érdeké
ben érdemes lakástakarékpénztárnál elô
takarékoskodni, mert a befizetett betétei
hez az állam 30 százalék (maximálisan évi 
72.000 forint) támogatást biztosít.
Ezek alapján a családi megtakarítási prog
ram szimbolikus „képlete” az alábbiak sze
rint állítható fel:

egy cSAlád + több lakástakarék szerzô-
dés + több állami támogatás = egy lAKáS

Tíz éves elôtakarékossággal egy szerzôdés
re magas, mintegy 8,1 millió Ft szerzôdé
ses összeg, ezen belül mintegy 3,4 millió 

(folytatás a 5. oldalon)

Termékjellemzôk
Termékcsaládok

HITel HOzAM

Betéti kamat 1,5 % /év 3 % /év

eBKM / eBKM állami támogatással (termékmódozat-
tól függôen)

–0,23 – 1,36% / 
   5,43 – 12,79 %

1,48 – 2,86 % /
 7,01 – 14,28 %

lakáskölcsön kamat 4,5 % /év 6 % /év

lakáskölcsön kezelési költség 1% /év

Szerzôdéses módozatok

Hitel   4 (49 hónap),
Hitel   5 (61 hónap),
Hitel   8 (96 hónap),
Hitel 10 (120 hónap)

Hozam   4 (49 hónap),
Hozam   5 (61 hónap),
Hozam   8 (96 hónap),

 Hozam 10 (120 hónap)

állami támogatás mértéke éves betét befizetés 30 %–a

állami támogatás éves maximuma:
természetes személyeknél
társasház, lakásszövetkezet esetén lakásszámtól 
függôen

72.000,– Ft/év

108.000–324.000,– Ft/év

Megtakarítás–lakáskölcsön aránya 40 – 60 % 50 – 50 %

legrövidebb megtakarítási idô 4 év 1 hónap (49 hónap) 4 év 1 hónap (49 hónap)

leghosszabb megtakarítási idô 10 év (120 hónap)

Minimális szerzôdéses összeg 250.000,– Ft 400.000,– Ft

Maximális szerzôdéses összeg:
természetes személyeknél
társasház, lakásszövetkezet esetén lakásszámtól 
függôen

3.250.000–8.090.000,– Ft
 

4.870.000–36.420.000,– Ft

2.670.000–6.200.000,– Ft
 

4.000.000–27.900.000,– Ft

Számlanyitási díj
szerzôdéses összeg 1%–a

(akciók, egyedi ajánlatok esetén a szerzôdéses összeg
0,75 %–a, 0,50 %–a, 0,25 %–a, 0 %–a)

Számlavezetési díj 1800,– Ft/év (150,– Ft/hó)

Az OTP lakástakarék jelenlegi termékkínálata
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Alternatív energiaforrások
Az OTP Bank a mindennapok során is szerepet vállal a fenntartható fejlôdésben

Ft megtakarítás érhetô el – melybôl 720  
ezer Ft az államtól kapott támogatás –, és 
további mintegy 4,7 millió Ft olcsó, forint 
alapú, fix kamatú lakáskölcsönt is kaphat a 
megtakarító. Ez az összeg további szerzôdé
sekkel megtöbbszörözhetô. A családbarát 
felhasználás és a megemelkedett összegek 
révén gyakorlatilag egy már meglévô ingatlan 
nagyobb ingatlanra történô cseréje a szûken 
vett 34 tagú család szerzôdései segítségével,  

akár hitelfelvétel nélkül is megvalósítható.
Amennyiben lakáscélra sürgôsen szükség 
van forrásra, akkor az OTP Bank segítséget 
tud nyújtani olyan lakáshitelekkel, amelyek 
lakástakarék szerzôdéssel kombináltak, így 
a lakáselôtakarékosság állami támogatása 
is bekapcsolható. Lehet ez kisebb össze
gû áthidaló kölcsön jellegû elôhitel, me
lyet nem kell havonta törleszteni, mert az 
a futamidô végén a lakástakarék szerzôdés 

megtakarításából, vagy a teljes szerzôdéses 
összegbôl egyszerre végtörleszthetô. Lehet 
továbbá nagyobb összegû alacsony törlesz
tésû lakásfinanszírozási hitelt is igénybe 
venni, amelynél a lakástakarék szerzôdés 
megtakarítási ideje alatt, a betétbefizetésen 
kívül a hitelszámlára csak a hiteldíjat kell fi
zetni és a halasztott tôketörlesztés a meg
takarítási idô elteltével a lakástakarék meg
takarításból történik.

Sokat hallunk manapság az úgyneve-
zett alternatív, avagy megújuló ener-
giáról, passzív házakról napelemekrôl 
és napkollektorokról. valójában mit 
is takarnak ezek a szavak pontosan 
és mi közük az OTP Bankhoz?

Megújuló energiaforrás lehet bármilyen kö
zeg vagy természeti jelenség, amibôl úgy 
nyerhetô energia, hogy akár egy napon, de 
legfeljebb néhány éven belül is újra rendel
kezésre áll, és emberi beavatkozás nélkül 
újratermelôdik. Ilyen a víz, a föld, a napsu
gárzás és a szél, amelyek energiáját régóta 
használja az ember, fôként nehéz fizikai 
munka megkönnyítésére, illetve az állati erô 
kiváltására malmokban, üzemekben. 
A Nap sugarait ma már naperômûvekben, 
napelemmel és napkollektorokkal tesszük 
hasznossá, a vízerômûvek mellett pedig 
megjelentek az árapályenergiát és a hul
lámenergiát feldolgozó szerkezetek is. 
A föld hôenergiáját a termálvizek felhasz
nálásával tudjuk saját javunkra fordítani, a 
hagyományos tüzelô és üzemanyagok ki
váltásában pedig fontos szerepe van a bio
masszának, bioetanolnak és biodízelnek. 
Az alternatív energiatechnológiák ma már 
lehetôvé teszik egy otthon vagy egy iro
da mûködtetôje számára, hogy a villamos 
energiának, az üzemanyagnak vagy a víz
nek egy részét, sôt akár egészét saját maga 
termelje ki. 
A napkollektor – nem keverendô a nap

elemmel, amelybôl elektromos energiát 
nyerhetünk – olyan berendezés, amely 
napenergia begyûjtésével közvetlenül fû
tésre, illetve vízmelegítésre alkalmas.  
Az úgynevezett passzív házak ezen az el
ven mûködnek, ám mindennek elôfeltétele 
a megfelelô hôszigetelés biztosítása mind 
a falakon, mind az ablakok és ajtók köze
lében. A napkollektorok nagyméretû, elsô
sorban déli ablakfelületeken gyûjtik be ha

tékonyan a Nap energiáját. Az ilyen épület 
„magától” gondoskodik a kellemes hômér
sékletrôl, még a napsütésben szegény téli 
idôszakban is. 
A „geotermikus” kifejezés jelentése: földbôl 
származó hô. Ez az energia a bolygó belse
jében keletkezik, a földi hôáramban bizo
nyos mélységig feljut, majd a kôzetekben 
és pórusvizekben tárolódik. A legkönnyeb
ben a víz (termálvíz) közvetítésével haszno
sítható. 
S hogy miként kapcsolódik az OTP Bank az 
alternatív energiák hasznosításához? E té
mában a hitelintézet 2003ban tette meg 

az elsô jelentôs lépést, amikor a balaton
szemesi üdülôkomplexumának fôépületé
ben szolárrendszert állított üzembe. Az az
óta feljegyzett adatok szerint 2003 és 2010 
között több mint 2000 gigajoule energiát 
sikerült ezzel a módszerrel megtakarítani és 
így jelentôsen csökkent a földgáz felhaszná
lásából eredô környezetterhelés is.
A meleg víz elôállítására használt alternatív 
rendszerek bôvítésének részeként ma már 

napkollektorok mûködnek a bank Babér ut
cai és Lajos utcai irodaházaiban, valamint a 
mátraszentimrei üdülôben is. 
Az OTP Bank ingatlanainak területén mára 
közel 580 négyzetméter felvevôfelületû, 
napenergiát hasznosító rendszer épült 
ki, mely az épületek gázfogyasztásának 
nagymértékû csökkenéséhez járult hoz
zá. 2009tôl az anyabank két legnagyobb 
fogyasztású épületében a klímaberende
zések által termelt hô visszapótlására al
kalmas berendezés mûködik, a központi 
irattár pedig geotermikus energiát hasz
nosít. 

Tudta-e, hogy…

•	 három	 óra	 alatt	 annyi	 energia	 ér-
kezik a Napból a Földre, amennyi 
egész éves energiaigényünket fe-
dezhetné? 

•	 hogy	akár	10	négyzetméter	napkol-
lektor elegendô lehet egy átlagos 
családi ház melegvíz-igényének fe-
dezésére?

•	 hogy	 átlagosan	 jövedelmünk	
15%-át fordítjuk közvetlen energia-
használatra?

energiatakarékossági tippek

•	 Használjon	energiatakarékos	izzót!	Egyetlen	ilyen	izzó	250	kg-mal	csökkent-
heti a szén-dioxid kibocsátást évente.

•	 A	radiátor	mögé	tegyen	hôvisszaverô	fóliát,	így	nem	a	falat	fûti,	hanem	a	szo-
bát.

•	 Ha	nem	bírja	ki	a	nyarat	hûtés	nélkül,	ne	mobil	klímát	válasszon!	A	fix,	tele-
pített készülékek sokkal hatékonyabbak.

A balatonszemesi OTP-ingatlan tetejét napkollektorok fedik, használható hôenergiát állít elô. 

Családbarát OTP Lakástakarék 
(folytatás az 4. oldalról)
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Bankó

Pénzügyi ismeretek – nélkülözhetetlen 
tudás a mindennapokban 
Mintaiskola programot indít az OTP Fáy András Alapítvány

Nemcsak a matematikai, vagy az 
irodalmi, hanem az alapvetô 
pénzügyi ismeretek is szüksége-
sek a mindennapi élethez. 
Többek között ezért indította 
útjára az OTP Fáy András Alapít-
vány a Mintaiskola programot.  
A résztvevô iskolákban egyrészt 
pénzügyi, gazdasági és gazdálko-
dási alapismereteket oktatnak, 
másrészt olyan szemléletmódot 
alakítanak ki a fiatalokban, amely 
elôsegíti, hogy a diákok jövô- és 
környezettudatos felnôtté válja-
nak. A képzésnek elsôként a 
Budai Középiskola ad otthont. 

Az Alapítványnak a Mintaiskola program 
szoros szakmai együttmûködést jelent: a 
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzés 
mellett az OTP Fáy András Alapítvány min
den általa nyújtott szolgáltatást is biztosít 
a Budai Középiskolának. Ilyenek például 

a különbözô adományozási programok, a 
rendezvényeken, diáktáborokban és egyéb 
oktatási, illetve szabadidôs programokban 
való részvétel, de a tervek között szerepel 
még a közösségi terek fejlesztése és az is
kola felszereltségének javítása is. 
„A Mintaiskola programmal sem az iskola 
fenntartóját, sem más külsô szereplôt erô
forrásigényekkel nem terhel az Alapítvány, 
illetve minden esetben – a Mintaiskola 
program tervezésénél és annak végrehaj
tása során – a diákok érdekeit tartja szem 
elôtt.” – emelte ki Vizi E. Szilveszter, az OTP 
Fáy András Alapítvány kuratóriumának el
nöke. 
„Amikor a Mintaiskolával kapcsolatban elô
ször megkerestek minket az Alapítványtól, 
tudtuk, hogy értékes kezdeményezésnek 
lehetünk az elsô állomása. Erre egyrészt az 
OTP Fáy András Alapítvány eddigi tevékeny
sége volt a garancia, másrészt az a – pénz
ügyi edukációt és pályaorientációt is tartalma
zó – szakmai program, amellyel egyedülálló 
lehetôséget biztosítanak diákjaink számára, 
illetve azok a fejlesztések, amelyek a közeljö
vôben valósulhatnak meg” – mondta a pro

jektnek helyszínt biztosító intézmény igazga
tója, dr. Ács Katalin.
Más, elsôsorban vidéki intézményekben is 
szeretnék megvalósítani a kezdeménye
zést, de elôször arra összpontosítanak, hogy 
a Budai Középiskolában legyen sikeres a 
Mintaiskola program. Mindehhez továbbra 
is kikérik az iskolavezetés és a diákok, sôt a 
szülôk véleményét is, mivel tudják: fontos, 
hogy valamennyi érintett szereplô magáé
nak érezze a programot, éljen a felkínált le
hetôségekkel.

Az OTP Bank mindig feladatának 
tekintette a lakosság pénzügyi 
kultúrájának fejlesztését. Az el- 
múlt évek gazdasági történései 
rávilágítottak arra, hogy ennek a 
missziónak egyre nagyobb jelen-
tôsége van. Különösen fontos, 
hogy a pénzügyek tudatos keze-
lésének jelentôségével már a fia-
tal korosztály is idôben megis-
merkedjen. Az OTP Bank – az 
általa életre hívott OTP Fáy 
András	Alapítvány	közremûködé-
sével – ezúttal a szokásostól elté-

rô formában tervez pénzügyi 
ismeretekrôl elôadást tartani a 
középiskolásoknak. ez egyben jól 
kiegészíti majd az alapítvány által 
évek óta szervezett, az iskolai 
tanmenetbe illeszthetô pénzügyi 
oktatási programot. 

A Vissza az alma materbe program 
indításának megfelelô hangsúlyt a 
közelgô Takarékossági Világnap ad, 
amely kiváló alkalom arra, hogy is
mét a pénzügyi ismeretek nélkülöz
hetetlensége felé forduljon a figye

lem. A bank koncepciójának lényeges 
eleme, hogy a pénzintézet vezetô 
munkatársai azokban a középiskolák
ban tartanak elôadást, ahol maguk is 
érettségiztek. A Vissza az alma mater
be program október utolsó hetében 
indul és a tervek szerint évente meg
ismétlôdik. 
Az elôadás interaktív, azaz az elôadó 
minden alkalommal számít a közép
iskolás fiatalok aktív érdeklôdésére, 
kérdéseire. Hiszen a mindennapi 
pénzügyi ismereteket interaktív for
mában lehet igazán hatékonyan át
adni a fiataloknak. 

A Mikszáth Kálmán által a „haza mindenesének” nevezett Fáy András író-
ként, politikusként a magyar reformkor irodalmi és társadalmi moz- 
galmainak egyik legtevékenyebb alakja volt. legnevezetesebb alkotá-
sa az 1840-ben alapított Pesti Hazai elsô Takarékpénztár, amely rövid 
idô	 alatt	 –	 a	 szabadságharcot	 is	 túlélve	 –	 32	 fiókkal	 rendelkezett.	 Az	 OTP	
Bank 1992-ben hozta létre az OTP Fáy András Alapítványt azzal a céllal,  
hogy	a	fiatalok	életét	 segítô	 feladatokat	 vállaljon	 fel,	 s	 az	elsô	program	el	 is	
indult 1993-ban. Az OTP Fáy András Alapítvány eddig közel 1 milliárd forint 
értékben	segítette	a	fiatalokat,	folyamatos	kapcsolatot	tart	fenn	mintegy	1.200	
középiskolával	és	jelentôs	értékû	könyvadományt	adott	középiskolai	intézmé-
nyek könyvtárainak. 

Az alapítvány névadóját ábrázoló márvány 
mellszobor Izsó Miklós munkája, mely a Pesti 
Hazai Elsô Takarékpénztár Egyesület – ma is 

álló – központi épületének aulájában (V. Deák 
Ferenc utca 5.) volt látható. A szobor háború 

utáni sorsa ismeretlen.

Vissza az alma materbe – a pénzügyekrôl tudatosan
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A jövôre hetvenedik évébe lépô Sztevanovity 
Zorán zenész pályája csaknem öt évtizede töret
len. Nem így a pénzügyi háttere. Amikor a 60as 
évek elején még a Metró együttesben játszott, 
rokonoktól, ismerôsöktôl kért kölcsön a zenekar, 
hogy megvehessék a hangszereket és az erôsí
tôket. Utána persze vissza is kellett fizetni ezt a 
pénzt, ezért az élete tiszta spórolás volt. Akkor, 
ha nem költötte el a pénzét, visszafizette belôle 
az adósságot, vagy legalábbis egy részét. 
Ma már persze megtakarításai vannak. Nem 
maga dönti el, hogy mi tesz vele, mert – mint 

mondja – nem ért hozzá. Ezért inkább szakem
berekre, pénzügyi tanácsadókra bízza. Így általá
ban nincs is gondja a pénzzel: kikéri a vélemé
nyüket, gondolkodik, majd legtöbbször elfogadja 
a javaslatot. Zorán inkább a megtakarításokban, 
a lekötött betétekben, az állampapírokban bízik, 
de vannak biztosításai is. 
Egyelôre azonban nem gondol a nyugdíjas 
évekre. Most jelent meg legújabb lemeze, amin 
két szám is emlékeztet a Belgrádban született 
– ma már Kossuth és Lisztdíjas elôadó, énekes 
és gitáros – szerb származására. Ugyan nem 

lesz lemezbemutató 
koncert, de december
ben immár tizedszer 
lép fel az Arénában. 
Meglehet, ez lesz egy
ben az utolsó ilyen 
koncert, ugyanis az 
elôkészületek sok 
energiát igényelnek. 
Ezért is játssza majd el 
a csaknem 35 évvel 
ezelôtt (a Metró együt
tes feloszlása után) 
kezdôdött szólókarrier
je legnagyobb slágere
it, de bemutat néhány 
dalt az új stúdióalbum
ból, a Körtánc címûbôl 
is.

Kovács Pétert egyre többen megismerik 
már az utcán is. Ô az a magyar versenyzô, 
aki elôször nyert világbajnoki címet freesty
lefociban. Hogy ez mit jelent, azt sokan 
még nem tudják, de amikor bemutatnak 
egykét labda trükköt, akkor a sportszere
tôknek már beugrik, hogy láttak ilyet, leg
alább is a televízióban. A freestylefutball
ban egyébként a játékosoknak rövid idôn 
belül annyi trükköt, 
ügyességi elemet 
kell bemutatniuk a 
labdával, amennyit 
csak tudnak, ezeket 
pedig bírók pontoz
zák.
Péter, amikor éppen 
nem a labdával ját
szik, közgazdaság
tant tanul Nyír
egyházán, így nincs 
szüksége tanácsadó
ra, hiszen maga is el 
tudja dönteni, mit 
csináljon a pénzével. 
Általában leköti, vagy 
értékpapírokba fek
teti, hogy bármikor 
hozzányúlhasson. 
Most leginkább azért, 

mert ezekben a hetekben indul el Freestyle 
iskolája, amihez nélkülözhetetlen a pénz. 
Barátjával, Rudolf Gerivel indítják el a sulit, 
egyelôre Budapesten és Nyíregyházán. Heti 
egykét alkalommal tanítják majd az érdek
lôdô fiatalokat a freestylefocira. Abban bíz
nak, hogy a freestyle iskolából rövid idôn 
belül fociiskola lesz és egyre többen érdek
lôdnek majd a látványos labdajáték után. 

A 25 éves Gyenesei Leila minden hónap
ban félretesz egy kisebb összeget. Már 
lassan 5 éve, hogy gyûjtöget. Most még
sincs sok megtakarítása, nemrég ugyanis 
lakásfelújításba kezdett, így hozzá kellett 
nyúlni a pénzéhez. A munkák befejezôd
tek, így most újra kezdôdhet a gyûjtöge
tés. A jelenlegi kis lakásából egy házba 
szeretne költözni, lassan ugyanis a család
alapításon gondolkodik. 
Pénzét nem varrja be a párnába, inkább 
befekteti. A tôzsdézéstôl nem riad vissza, 
de nem szereti a nagy kockázatokat és a 
hosszú távú lekötéseket sem. Azt mondja, 
még nem akar 1015 évre elkötelezôdni. 
Ráadásul lehet, hogy hozzá kell nyúlni a 
pénzhez, ezért inkább olyan befektetése
ket részesít elônyben, amelyeknél bármi
kor kivehetô a betett összeg – még ha 
kamat nélkül is. 
Az EB és VB érmes sportoló mindennapjai 
egyébként is a takarékosságról szólnak. Ha 
nem kell, azonnal lekapcsolja a villanyt, 
kihúzza a mobiltelefon töltôt, a készüléken 
kapcsolja ki a televíziót és csak annyi élel
miszert vesz, amit biztosan elfogyaszt. Leila 
mindezt nemcsak azért teszi, hogy havon
ta néhány ezer forintot megtakarítson, 
hanem azért is, hogy védje a környezetet. 
Szeret tudatosan élni a mindennapokban 
és így a pénzügyeiben is. 
Leilának egyébként ezek a hetek részben 
a pihenés jegyében telnek. A sportolónak 
most nincsenek versenyek, így a jogi 
tanulmányaira koncentrál, de november
ben elkezdôdik majd a felkészülés, amit 
már nagyon vár, mert hiányolja a moz
gást.

Családi házra gyûjt 
Gyenesei Leila

Zorán pénzügyi tanácsadókra 
bízza a pénzét

Freestyle-foci suli indítására költi 
megtakarításait a világbajnok
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A Bankó idei hatfordulós pályázatában a hat keresztrejtvény számo
zott négy zetei nek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrend
jében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra vonatkozó meg  álla
pí tást tartalmaz. A megfejtôk az így össze  állított mondatot 2012. 
január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejt vényt he lye sen 
meg fejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. 
A ke reszt rejt vény fôsora i nak meg fejtôi között 5 db aján dék cso  ma 
 got sor so lunk ki. Az októberi megfejtés beküldésének határideje: 
2011. november 25. A meg  fej té    se  ket a követ kezô címre 
küld  jék: 1051 Buda pest, Nádor u. 6. Médiakom mu ni  kációs 
Osz tály. Augusztusi rejtvényünk helyes megoldása: „Full extra 
lakáshitel” Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: 
Németh Gyula, Budatest XVII.; Gûth Ferenc, Kaposvár; Gayer 
Ferencné, Budapest XV.; Haller Mária, Budapest XXI.; Dénes 
Magdolna, Esztergom – Kertváros. 

S
K
A
N
D
I-

S
Z
Á
M

O
LÓ

Bankó

8

A augusztusi LABIRINTUS feladványt helyesen megoldók közül 
ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Szelle Ernô, 
Veszprém; Szabados Ildikó, Budapest I.; Marján László, 
Nádudvar.
Októberi feladványunk a SKANDI-SZÁMOLÓ. A meghatározás 
helyén számokat talál. Az üres négyzeteket kell kitöltenie egyjegyû szá
mokkal, amelyek összeadva a megadott értéket adják eredményül. 
Segítségként az egyik számsort beírtuk. Melyik számsor kerül a jobb 
alsó helyre?

A megfejtést 2011. november 25-ig kérjük eljuttatni a szerkesztô
ségbe. A helyes megoldást beküldôk közül 3 nyertest sorsolunk ki.
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