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A MasterCard által tízedik éve megrendezett Év Bankja díjátadó esemény keretein
belül a szakma legrangosabb elismerését vette át Hegedüs Éva a GRÁNIT Bank
alelnök-vezérigazgatója. A díj szakmai elismerését jelzi, hogy a kategória győztesét
a Magyarországon működő bankok vezetői titkos szavazáson választják meg. A
GRÁNIT Bank egy másik elismerést is elkönyvelhet, „Év Bankja 2015" kategóriában
a harmadik helyezését érte el.
A hazai tulajdonosi háttérrel rendelkező GRÁNIT Bank, amely elsősorban a digitális
megoldások fókuszba helyezésével szolgálja ki lakossági és vállalati ügyfeleit,
küldetésének tekinti, hogy innovatív, egyúttal a személyes banki ügyintézés élményét adó
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson, úgy, hogy közben tartósan alacsony banki költségeket
biztosít ügyfelei részére.
Hegedüs Éva - „Az év bankára 2015" kitüntetettje - az indulásától fogva Alelnökvezérigazgatóként irányítja a Bankot, amely mérlegfőösszegét közel 20-szorosára növelte,
és a nemzetközi benchmarkhoz képest lényegesen hamarabb, a negyedik üzleti évtől
nyereséget termel.
A díjak egy aránylag hosszú sorba illeszkednek a GRÁNIT Bank viszonylag rövid
történetében: 2012-ben a MasterCard Europe a GRÁNIT Bankot jutalmazta a „Az év
leginnovatívabb bankja díjjal, 2013-ban a GRÁNIT Bank vállalati üzletágának vezetője
nyerte a MasterCard Év Ifjú Bankára díjat és a Bank két második díjat kapott „Az év
leginnovatívabb bankja" és „Az év lakossági mobileszköz alkalmazása" kategóriában,
2014-ben és 2015-ben a The European angol gazdasági magazin a GRÁNIT Bankot
választotta az év bankjának Magyarországon, a Business Worldwide 2015-ben Hegedüs
Évát választott az év vezérigazgatójának Magyarországon.
A MasterCard -év bankja program a Magyarországon működő kereskedelmi bankok
versenye, amely keretében 10 kategóriában a bankok pályázatairól egy független zsűri
dönt, „Az év bankára" díjazottját pedig a hazai bankvezetők titkos szavazása alapján
választják meg.
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A MasterCard által tízedik éve megrendezett Év Bankja díjátadó esemény keretein belül a szakma
legrangosabb elismerését vette át Hegedüs Éva a GRÁNIT Bank alelnök-vezérigazgatója.
A díj szakmai elismerését jelzi, hogy a kategória győztesét a Magyarországon működő bankok vezetői
titkos szavazáson választják meg. A GRÁNIT Bank egy másik elismerést is elkönyvelhet, „Év Bankja
2015” kategóriában a harmadik helyezését érte el.
A hazai tulajdonosi háttérrel rendelkező GRÁNIT Bank, amely elsősorban a digitális megoldások
fókuszba helyezésével szolgálja ki lakossági és vállalati ügyfeleit, küldetésének tekinti, hogy innovatív,
egyúttal a személyes banki ügyintézés élményét adó pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson, úgy, hogy
közben tartósan alacsony banki költségeket biztosít ügyfelei részére.
Hegedüs Éva – „Az év bankára 2015” kitüntetettje – az indulásától fogva Alelnökvezérigazgatóként irányítja a Bankot, amely mérlegfőösszegét közel 20-szorosára növelte, és a
nemzetközi benchmarkhoz képest lényegesen hamarabb, a negyedik üzleti évtől nyereséget termel.
A díjak egy aránylag hosszú sorba illeszkednek a GRÁNIT Bank viszonylag rövid történetében. 2012ben a MasterCard Europe a GRÁNIT Bankot jutalmazta a „Az év leginnovatívabb bankja díjjal; 2013ban a GRÁNIT Bank vállalati üzletágának vezetője nyerte a MasterCard Év Ifjú Bankára díjat és a Bank
két második díjat kapott „Az év leginnovatívabb bankja” és „Az év lakossági mobileszköz alkalmazása”
kategóriában. 2014-ben és 2015-ben a The European angol gazdasági magazin a GRÁNIT Bankot
választotta az év bankjának Magyarországon, a Business Worldwide 2015-ben Hegedüs Évát választott
az év vezérigazgatójának Magyarországon.
A MasterCard –év bankja program a Magyarországon működő kereskedelmi bankok versenye, amely
keretében 10 kategóriában a bankok pályázatairól egy független zsűri dönt, „Az év bankára” díjazottját
pedig a hazai bankvezetők titkos szavazása alapján választják meg
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Az Erste Bank lett idén a MasterCard – év bankja verseny fődíjasa. A pénzintézet nyerte el az Év
leginnovatívabb bankja címet is.
Idén tizenegy kategóriában nyújthattak be pályázatot a Magyarországon lakossági szolgáltatást nyújtó
kereskedelmi bankok, összesen 70 pályázat érkezett 13 pénzintézettől.
Az év leginnovatívabb bankja volt a legnépszerűbb kategória. Ez is azt bizonyítja, hogy a magyar bankok
felismerték az innováció fontosságát és igyekeznek kiszolgálni az átalakuló ügyféligényeket. A digitális eszközök
térhódítása megállíthatatlan, és ez a változás a hétköznapjainkat is meghatározza: a banki ügyeket ma már a
tömegközlekedési eszközökön utazva is elintézhetjük, hiszen a mobileszközünk segítségével vásárolhatunk,
utalhatunk és biztonságosan fizethetünk. A jövő még számos olyan újító technológiát tartogat, amelyet a
pénzintézetek sem hagyhatnak figyelmen kívül - fogalmazott Eölyüs Endre, a MasterCard Europe igazgatója.
Az év lakossági mobileszköz alkalmazása kategóriában idén az OTP Bank lett az első, a Simple szolgáltató és
bank független mobilkereskedelmi alkalmazásával. Az OTP Bank egy további kategóriában is az első helyen
végzett: A pénzügyi kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank díjat is nekik ítélte a független szakmai zsűri.
Az UniCredit Bank bizonyult a legjobbnak Az év lakossági hitelterméke kategóriában, Stabil Kamat jelzáloghitel
termékével. A pénzintézet első helyen végzett Az év lakossági megtakarítási terméke kategóriában is, valamint a
bank kereskedelemfinanszírozási területének vezetője, Somlai Gergely nyerte Az év ifjú bankára címet.
Az egyik legnépszerűbb kategória idén Az év lakossági számlacsomagja volt, ebben a kategóriában a Raiffeisen
Bank lett az első Díjnullázó Plusz számlatermékével.
Immár ötödik éve első a MagNet Bank Az év társadalmilag felelős bankja kategóriában, amelyben külön felkért, a
CSR területén kompetens szakemberekből álló zsűri értékelt.
A MasterCard - év bankja versenyben idén pályázhattak először az Év legjobban kommunikáló bankja címre azok
a pénzintézetek, amelyek az elmúlt egy évben új, ötletes kommunikációs kampányt valósítottak meg. A Budapest
Bank lett idén a kategória győztese a Hidd el, lehetséges üzenetet középpontba állító kreatív platformjával.
Az év bankára kategóriában idén Hegedüs Éva, a Gránit Bank alelnök-vezérigazgatója nyerte el a címet. Ezzel a
díjjal a bankszakma a saját körein belül ismeri el a teljesítményt, hiszen a kategória győztesét a bankárok
választják ki maguk közül.
Az idei teljes rangsor
Az év bankja
1.
2.
3.
Az év lakossági hitelterméke
1.
2.
3.
Az év lakossági számlacsomagja
1.

Erste Bank
OTP Bank
Gránit Bank
UniCredit Bank
Erste Bank
CIB Bank - Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank

2.
3.
Az év lakossági megtakarítási terméke
1.
2.
3.
Az év leginnovatívabb bankja
1.
2.
3.
A pénzügyi kultúra fejlesztése terén
legaktívabb bank
1.
2.
3.
Az év társadalmilag felelős bankja
1.
2.
3.
Az év ifjú bankára
1.
2.
3.
Az év lakossági mobileszköz alkalmazása
1.
2.
3.
Az év legjobban kommunikáló bankja
1.
2.
3.
Az év bankára
1.

AXA Bank
FHB Jelzálogbank - MagNet
Bank
UniCredit Bank
Budapest Bank
Raiffeisen Bank - CIB Bank
Erste Bank
OTP Bank
UniCredit Bank

OTP Bank
Budapest Bank
Erste Bank
MagNet Bank
Budapest Bank
Raiffeisen Bank
Somlai Gergely (UniCredit
Bank)
Konkoly Miklós (Budapest
Bank)
Sziráki László (CIB Bank)
OTP Bank
AXA Bank
Erste Bank
Budapest Bank
AXA Bank - OTP Bank
CIB Bank - Erste Bank
Hegedüs Éva (Gránit Bank)
Forrás: MasterCard
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Az idén tizedik alkalommal rendezték meg az egyik nemzetközi kártyatársaság által meghirdetett versenyt,
amiben különböző kategóriákban választják ki az év kiemelkedően teljesítő bankját. A fődíjat az idén Erste

kapta.

Az idén tizenegy kategóriában nyújthattak be pályázatot a Magyarországon lakossági szolgáltatást nyújtó kereskedelmi
bankok a MasterCard versenyére. Most összesen 70 pályázat érkezett 13 pénzintézettől. A legnépszerűbb– mondta el
Eölyüs Endre, a MasterCard Europe igazgatója a verseny kapcsán – az év leginnovatívabb bankja kategória volt.

Ezt a kategóriát csakúgy, mint az „Év bankja” fődíjat az Erste nyerte (a győztesekről lásd táblázatunkat). Az év lakossági
mobileszköz alkalmazása kategóriában idén az OTP Bank lett az első, a Simple szolgáltató és bank független
mobilkereskedelmi alkalmazásával. Az OTP Bank egy további kategóriában is az első helyen végzett: A pénzügyi kultúra
fejlesztése terén legaktívabb bank díjat is nekik ítélte a független szakmai zsűri.

A hitelek terén a pálmát az UniCredit vitte el Stabil Kamat jelzáloghitel termékével. Ez a pénzintézet is kapott azonban
másik (megtakarítási termékkel kapcsolatos) elismerést is. A kiegyensúlyozott piaci viszonyokra (vagy a „mindenkinek
jusson valami” törekvés jegyében) a díjazottak között sok más pénzintézet neve is megtalálható.

Az idén először pályázhattak a bankok a legjobb kommunikáció címére. Ezt a Budapest Bank nyerte a „Hidd el,
lehetséges” üzenetet középpontba állító kreatív platformjával.
Az idei teljes rangsor:
Az év bankja 2015
1. Erste Bank
2. OTP Bank
3. Gránit Bank
Az év lakossági hitelterméke 2015
1. UniCredit Bank
2. Erste Bank
3. CIB Bank, Raiffeisen Bank
Az év lakossági számlacsomagja 2015
1. Raiffeisen Bank
2. AXA Bank
3. FHB Jelzálogbank, MagNet Bank
Az év lakossági megtakarítási terméke 2015
1. UniCredit Bank
2. Budapest Bank
3. Raiffeisen Bank, CIB Bank

Az év leginnovatívabb bankja 2015
1. Erste Bank
2. OTP Bank
3. UniCredit Bank
A pénzügyi kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank 2015
1. OTP Bank
2. Budapest Bank
3. Erste Bank
Az év társadalmilag felelős bankja 2015
1. MagNet Bank
2. Budapest Bank
3. Raiffeisen Bank
Az év lakossági mobileszköz alkalmazása 2015
1. OTP Bank
2. AXA Bank
3. Erste Bank
Az év legjobban kommunikáló bankja 2015
1. Budapest Bank
2. Axa Bank és OTP Bank
3. CIB Bank és Erste Bank
Az év bankára 2015
Hegedüs Éva (Gránit Bank)
Az év ifjú bankára 2015
1. Somlai Gergely (UniCredit Bank)
2. Konkoly Miklós (Budapest Bank)
3. Sziráki László (CIB Bank)

Eredmények – 2015
A nyertesek nevére kattintva megtekinthetők a pályázati anyagok is.
MasterCard – Az év bankja 2015
1. Erste Bank
2. OTP Bank
3. Gránit Bank

MasterCard – Az év leginnovatívabb bankja 2015
1. Erste Bank
2. OTP Bank
3. UniCredit Bank

MasterCard – Az év lakossági hitelterméke 2015
1. UniCredit Bank
2. Erste Bank
3. CIB Bank – Raiffeisen Bank
MasterCard – Az év lakossági számlacsomagja 2015
1. Raiffeisen Bank
2. AXA Bank
3. FHB Jelzálogbank – MagNet Bank

MasterCard – A pénzügyi kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank 2015
1. OTP Bank
2. Budapest Bank
3. Erste Bank

MasterCard – Az év társadalmilag felelős bankja 2015
1. Magnet Bank
2. Budapest Bank
3. Raiffeisen Bank

MasterCard – Az év lakossági mobileszköz alkalmazása 2015
1. OTP Bank
2. AXA Bank
3. Erste Bank

MasterCard – Az év lakossági megtakarítási terméke 2015
1. UniCredit Bank
2. Budapest Bank
3. Raiffeisen Bank – CIB Bank

MasterCard – Az év legjobban kommunikáló bankja 2015
1. Budapest Bank
2. Axa Bank és OTP Bank
3. CIB Bank és Erste Bank

MasterCard – Az év ifjú bankára 2015
1. Somlai Gergely (UniCredit Bank)
2. Konkoly Miklós (Budapest Bank)
3. Sziráki László (CIB Bank)

MasterCard – Az év bankára 2015
1. Hegedüs Éva– Gránit Bank

Bankokat díjazott a MasterCard
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Az Erste Bank lett idén a MasterCard – év bankja verseny fődíjasa. A pénzintézet nyerte el az Év
leginnovatívabb bankja címet is. A MagNet Bank Az év társadalmilag felelős bankja lett, immáron
ötödik alkalommal. De több más banknak is kijutott az elismerésekből. A Budapest Bank például a
legjobban kommunikáló bank lett.
Idén tizenegy kategóriában nyújthattak be pályázatot a Magyarországon lakossági szolgáltatást nyújtó
kereskedelmi bankok. 2015-ben 70 pályázat érkezett 13 pénzintézettől.
Eölyüs Endre, a MasterCard Europe igazgatója a verseny kapcsán elmondta: „Örömmel láttuk, hogy az idei,
jubileumi „Év bankja” versenyben Az év leginnovatívabb bankja volt a legnépszerűbb kategória. Ez is azt
bizonyítja, hogy a magyar bankok felismerték az innováció fontosságát és igyekeznek kiszolgálni az átalakuló
ügyféligényeket. A digitális eszközök térhódítása megállíthatatlan, és ez a változás a hétköznapjainkat is
meghatározza: a banki ügyeket ma már a tömegközlekedési eszközökön utazva is elintézhetjük, hiszen a
mobileszközünk segítségével vásárolhatunk, utalhatunk és biztonságosan fizethetünk. A jövő még számos olyan
újító technológiát tartogat, amelyet a pénzintézetek sem hagyhatnak figyelmen kívül.”
Az év lakossági mobileszköz alkalmazása kategóriában idén az OTP Bank lett az első, a Simple szolgáltató és
bank független mobilkereskedelmi alkalmazásával. Az OTP Bank egy további kategóriában is az első helyen
végzett: A pénzügyi kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank díjat is nekik ítélte a független szakmai zsűri.
Az UniCredit Bank bizonyult a legjobbnak Az év lakossági hitelterméke kategóriában, Stabil Kamat jelzáloghitel
termékével. A pénzintézet első helyen végzett Az év lakossági megtakarítási terméke kategóriában is, valamint a
bank kereskedelemfinanszírozási területének vezetője, Somlai Gergelynyerte Az év ifjú bankára címet.

Az egyik legnépszerűbb kategória idén Az év lakossági számlacsomagja volt, ebben a kategóriában a Raiffeisen
Bank lett az első Díjnullázó Plusz számlatermékével.
Töretlenül, immár 5. éve első a MagNet Bank Az év társadalmilag felelős bankja kategóriában, amelyben külön
felkért, a CSR területén kompetens szakemberekből álló zsűri értékelt.
A MasterCard – év bankja versenyben idén pályázhattak először az Év legjobban kommunikáló bankja címre azok
a pénzintézetek, amelyek az elmúlt egy évben új, ötletes kommunikációs kampányt valósítottak meg. A Budapest
Bank lett idén a kategória győztese a „Hidd el, lehetséges” üzenetet középpontba állító kreatív platformjával.
Az év bankára kategóriában idén Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank alelnök-vezérigazgatója nyerte el a címet.
Ezzel a díjjal a bankszakma a saját körein belül ismeri el a teljesítményt, hiszen a kategória győztesét a bankárok
választják ki maguk közül.
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