
A Magyar Bankholding 
vezetősége
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Pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten kezdte,  

1998-tól a PSZÁF osztályvezetője, majd főosztályvezetője.  

1998 és 1999 között a BEVA igazgatósági tagja.  

2004-től főosztályvezető, majd  

2006-tól a PSZÁF Felügyeleti Igazgatóságának ügyvezető igazgatója.  

2006 és 2010 között tagja, állandó meghívottja az európai CESR,  

CEBS vezető testületeinek, valamint szakmai bizottságainak.  

2008-2009 között egyik meghatározó irányítója volt a bankszektort érintő válságkezelésnek.  

2010 óta dolgozott az OTP Csoportnál, kezdetben igazgatói pozícióban, ebben az időszakban lett 

a montenegrói CKB Bank Igazgatóságának elnöke, amelynek reorganizációját irányította.  Az OTP 

Csoporton belül betöltött több vezetői pozíciója után  

2016. június 8. és 2018. augusztus 31. között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.  

elnök-vezérigazgatói, emellett 2016 szeptemberétől 2018. augusztus 31-ig az OTP Alapkezelő Zrt.  

Igazgatóságának elnöki pozícióját töltötte be. 2016. június 8. óta az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő 

Zrt. Igazgatóságának elnöke volt.  

2017-2018-ban az OTP Bank első jelentős leánybanki integrációját irányította Horvátországban.  

2018. szeptember 10-től az OTP Ingatlan Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke volt.  

2018. szeptember 1-én az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettesének nevezték ki.  

2019-től 2020. július 20-ig az OTP Ingatlan Zrt. Igazgatóságának elnöke, valamint az OTP Csoport horvát 

leánybankjának felügyelő bizottsági tagja volt. 2019 decemberétől az OTP Csoport szlovén leánybank 

Igazgatóságának elnöke volt.  

2020. július 20-ig töltötte be az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesi pozícióját.

Barna Zsolt 
Igazgatóság elnöke
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A Takarékbank Zrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója,  

a Takarék Jelzálogbank Nyrt. elnöke. Bankszakmai pályafutását  

1999-ben a Citibanknál kezdte, majd  

2003-ban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank főosztályvezetői posztjából került a Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezethez, ahol  

2006-tól ügyvezetőként, később elnök-ügyvezetőként dolgozott.  

2015-ben az ő vezetésével jött létre tíz takarékszövetkezet fúziójával a B3 TAKARÉK Szövetkezet.  

2016 júliusában a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) elnöke lett.  

2016 decemberében megválasztották a Takarék Csoport központi bankja (ma MTB Magyar  

Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) elnök-vezérigazgatójának. Ő vezényelte le az FHB Kereskedelmi Bank 

Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. (2018-tól Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és Takarék Jelzálogbank 

Nyrt.) csatlakozását a szövetkezeti hitelintézeti integrációhoz. Ő irányítja a hazai bankrendszer 1987 óta 

íródó történetének legjelentősebb átalakulását: 2017-ben ötvenkét takarék fúziójával tizenkét regioná-

lis hitelintézet jött létre, amely 2019-ben, két lépésben, egyetlen országos, univerzális kereskedelmi 

bankban, a Takarékbank Zrt.-ben egyesült. A Magyar Bankszövetség elnökségi tagja.

Vida József
Vezérigazgató
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1997-ben szerzett közgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd  

1998-ban a Budapesti Értéktőzsde és Közép-Európai Brókerképző Alapítvány képzésén tőzsdei 

szakvizsgát tett.  

1998-ban a Takarékbank német ügyfelek osztályán kezdte pályafutását, ahol ügyfélkapcsolati 

menedzseri, majd osztályvezető-helyettesi feladatokat látott el.  

2003-tól a hálózati osztály osztályvezetője,  

2005 és 2014 között a bank takarékszövetkezeti üzletágának igazgatója,  

2014 februárjától 2015 márciusáig pedig a Polgári Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese.  

Ezt követően a Duna Takarék Bank Zrt. ügyvezető igazgatója és igazgatósági tagja.  

2017 februárja óta a Takarékbank vezérigazgató-helyettese,  

az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank alelnöke, általános vezérigazgató-helyettese,  

2017-től irányította a takarékszövetkezetek konszolidációs folyamatát és a Takarékbank,  

mint univerzális kereskedelmi bank megalakítását.

Egerszegi Ádám
Fúziós Iroda vezető
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2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán szerezte diplomáját, ezzel párhuzamosan  

a Westchester Community College (New York) Üzleti Kommunikáció képzését is elvégezte.  

2001-től a Dezső, Réti és Antall LANDWELL Ügyvédi Irodában (a PricewaterhouseCoopers-szel együtt-

működésben), a Dezső és Társai Ügyvédi Irodában, valamint az Andrékó LINKLATERS-nél (Budapest, 

London) dolgozott.  

2010-től vezető ügyvéd az Andrékó LINKLATERS-nél (KINSTELLAR), majd  

2012-től vezető ügyvéd és az ingatlancsoport vezetője a Gide Loyrette Nouel Budapestnél.  

2013-tól az AXA Bank Europe SA magyarországi fióktelepének jogi igazgatója,  

2014-től az Igazgatóság tagja.  

2015-től az MKB Bank Zrt. Jogi- és Társasági Igazgatás ügyvezető igazgatója,  

2016-tól Operációs és Jogi vezérigazgató-helyettese, majd  

2017-től a Jogi-, kormányzati és kiemelt ügyekért felelős vezérigazgatóhelyettese, és Igazgatóság tagja,  

2019-től a Jogi, társaság-, csoportirányítás és kiemelt ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, vala-

mint az Igazgatóság tagja.  

2006-ban részt vett a PWC-Landwell képzési programjában,  

2008 és 2009 között a Linklaters Managing Associate képzéseit végezte el. Oktatott a Budapesti Műsza-

ki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetében és az Ausztriai Kereskedelmi 

Kamara által alapított WIFI Hungary felnőttképzési intézetben.

Dr. Csapó András
Jog és Csoportirányítás vezető
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Martzy Antal
Stratégiai Kontroll vezető

A Takarékbank Zrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. stratégiai és pénzügyi 

vezérigazgató-helyettese. Banki pályafutását  

1997-ben az MKB Bank Zrt.-nél kezdte nemzetközi pénzügyi beszámolókészítés és felügyeleti 

jelentésszolgálati területen.  

2005-től a teljes pénzügyi és felügyeleti riporting az irányítása alá tartozott.  

2008 – 2011 között jelentős szerepet játszott az MKB Csoport tőkehelyzetének stabilizálásában,  

mint Tőkemenedzsment vezető.  

2014-től kialakította az Üzleti Intelligencia Igazgatóságot (BI), amivel megteremtette a Bankcsoport 

hatékony információfelhasználásának alapjait.  

2014-ben a Takarékbank ügyvezető igazgatójaként később vezérigazgató-helyettesként folytatta 

pályafutását, ahol felépítette és irányította a Szövetkezeti Hitelintézeti szektor központi pénzügyi  

és kontrolling folyamatait. Ennek keretében  

2017-től az FHB Bankcsoport konszolidációjában pénzügyi vezérhelyetteseként vett részt, melynek 

eredményeként a tartósan nyereséges működés megvalósult.  

2017-től a Takarék Csoport stratégiai és pénzügyi vezérhelyetteseként irányította  

a szövetkezeti szektor migrációjának pénzügyi és számviteli folyamatait.

2016-tól MPT Security Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke,  

2017-től a Diófa Alapkezelő Zrt. Igazgatósági tagja, illetve a Takarék Invest Kft. Felügyelőbizottságának 

tagja.
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Dinók Olga
Kompenzáció és

HR adminisztráció vezető

Tanulmányait 1997-ben fejezte be a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem  

nemzetközi kapcsolatok képzésén.  

Pályáját 2000-ben a Westelnél kezdte HR kontrollerként és főként javadalmazási rendszerekkel 

foglalkozott.  

2002-ben az Erste Bank Hungary Zrt.-nél a Postabank fúziós folyamatot támogatta 

 a munkakörök harmonizációja, munkaköri megfeleltetések és bértervek kialakítása révén.  

2004 és 2011 között a K&H Lízingnél HR vezető szerepet töltött be.  

A 2008-as válság során a lízingcsoport átszervezésében valamint egyes támogató funkciók anyavállalati 

integrációjában szerzett vezetői tapasztalatokat.  

2014 és 2015 között az Ernst & Young-nál az egységes regionális kompenzációs döntéseket lehetővé 

tevő új HR IT rendszer bevezetését támogatta.  

2017 óta az MKB Bank Zrt. HR kompenzációs és operációs osztályvezető pozícióját tölti be; a javadal-

mazás modernizálásban és digitalizációjában vesz részt.
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Dobi Kitti
HR vezetés,  

megcélzott működési modell  
és szervezetfejlesztés vezető

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vállalati pénzügy szakán szerezte.  

Karrierjét 2003-ban a Procter & Gamble különböző HR folyamataiért felelős régiós vezetőként kezdte. 

Nemzetközi HR menedzsment területen szerzett tapasztalatait a Genfben és Cincinnatiban folytatott 

humánerőforrás és vezetői továbbképzésekkel mélyítette.  

2008 és 2010 között a Vodafone nemzetközi operációs központ felépítését irányította, ezt követően  

a HR folyamatokért felelős vezetőként folytatta munkáját. Az OPP nemzetközi MBTI coach képesítését 

Oxfordban szerezte meg. Oktatói és HR menedzsment modulvezetői munkáját az International Busi-

ness School-ban folytatta.  

2010 és 2014 között a BP Zrt. (a British Petrol leányvállalata) európai és afrikai szolgáltató központjain-

ak HR igazgatójaként a vállalat nemzetközi HR szolgáltató egységeinek felépítését vezette Európában 

és Ázsiában. Ebben az időszakban vett részt a Cornell Universíty londoni HR menedzsment képzésén. 

2014 és 2016 között az Alexander Mann Solutions kelet-európai vezetőjeként HR szolgáltatásmenedzs-

ment, account menedzsment és ügyfélkezelés területeken dolgozott.  

2016 óta az MKB Bank Nyrt. és MKB Pénzügyi Csoport humánerőforrás ügyvezető igazgatója.
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Monostori Ákos
Kontrolling és üzleti 

teljesítménymenedzsment vezető

2003-ban szerzett pénzügyi diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen, ugyanebben az évben az OTP-

nél helyezkedett el. Tervezés, kontrolling és beszámolás területen először szakértőként, majd  

2005 és 2012 között osztályvezetőként, később főosztályvezető helyettesként dolgozott.  

2012-ben a humánerőforrás gazdálkodási terület főosztályvezetőjének nevezték ki.  

2016-tól az Elnöki Kabinetiroda igazgatója lett. Ezzel párhuzamosan az OTP Csoport csopor-

tirányításában is szerepet vállalt:  

2010 és 2013 között az OTP Bank Románia felügyelőbizottsági tagja,  

2013 és 2018 között az OTP Mobil felügyelőbizottsági tagja,  

2013 és 2018 között az OTP Bank Oroszország igazgatósági tagja volt. OTP-s pályafutása során részt vett 

az OTP több akvizíciós és integrációs - köztük a horvát integrációs - projektjében, valamint az OTP agilis 

átalakulásában egyaránt.  

2018-tól az MKB Bank Zrt. kontrolling igazgatója, 2020-tól a számvitel, pénzügyi és tőkemenedzsment 

területekért felelős ügyvezető igazgatója.
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dr. Szabó Boldizsár
Jogi fúziós feladatok vezető

1991-ben végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Karának  

jogász szakán, majd  

1994-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett  

közgazdasági szakokleveles jogász diplomát.  

1991-ben, a Magyar Hitelbank Rt.-nél kezdte karrierjét üzletirányítás,  

banküzem és jelentésszolgálat területi főmunkatársként.  

1994-ben a Creditanstalt Rt. ügyfélkapcsolattartójaként dolgozott.  

1994-től 2000-ig a takarékszövetkezetek központi bankja  

(ma MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.),  

2000 - 2001 között pedig a Hypo-Vereinsbank Rt. jogtanácsosa volt.  

2001-ben tért vissza a mai MTB Zrt. kötelékébe,  

ahol 2001-2014 között, illetve 2016-tól kezdődően vezető jogtanácsosként tevékenykedik. Jelenleg 

az MTB Zrt., a Takarékbank Zrt. és a Jelzálogbank Nyrt. ügyvezető igazgatója és egyéb megbízatásai 

mellett a Magyar Posta Zrt. Felügyelőbizottságának, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Állandó Választottbíróság tagja.
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Tóth Henrik
Stratégiai vezető

A Takarék Csoport Stratégia területét vezette a Bankholdingos megbízatását megelőzően.  

A Janus Pannonius Tudományegyetemen közgazdász diploma és külföldi tanulmányok után  

1994-től az MNB-ben töltött be szerepet először a bankkonszolidációban és privatizációban,  

majd a monetáris politika cél- és eszközrendszerének átalakításában. Az OECD párizsi székhelyén 

országtanulmányok és pénzügyi elemzések kidolgozásában vett részt.  

2002-től az MKB Bankban stratégiai területen helyezkedett el, ahol vezetőként több hazai és nemz-

etközi restrukturálási projektben vett rész és a szanálási folyamat alatt irányította a bank első önálló 

stratégiájának összeállítását.  

2017-ben csatlakozott a Takarék Csoporthoz, ahol az első integrációs  stratégia kialakítását követően 

kontrolling igazgatóként felelt a tervezésért és a felsővezetői információért.  

2019-től ügyvezető igazgatóként irányítja a Stratégia területet.
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Darazsacz Péter 
Pénzügy, számvitel  
és adózási vezető

2010-ben fejezte be a Szegedi Tudományegyetem pénzügy szakirányos közgazdász képzését. Ekkor 

csatlakozott a Deloitte audit részlegéhez, ahol hitelintézetek és vállalkozások egyedi és konszolidált 

könyvvizsgálatával foglalkozott, valamint  

2014-től menedzserként irányította azt. Emellett részt vett több hitelintézet átszervezési-, hatékonyság-

javítási- és átvilágítási munkáiban is. A Deloitte-nál eltöltött hét évet követően  

2017 júliusában a B3 Takarék Szövetkezet gazdasági igazgatójaként helyezkedett el, ahol számos inte-

grációs kihívással találkozott, mint például a funkciók központosítása, a költségek racionalizálása, ezen 

felül pedig IT migrációs tapasztalatot is szerzett.  

2019 óta az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. pénzügyi ügyvezető igazgatójaként a pénzügyi, 

számviteli, adózási és beszerzési szakterületeket vezeti. Emellett szakterületei integrációját, valamint 

a funkciók kialakítását is irányította a Takarékbank fúziójában, amely során 15 hitelintézet folyamatai 

közel 100 számviteli, adózási és pénzügyi munkatárs közös munkájának eredményeképpen kerültek 

integrálásra. 
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Dr. Borsányi Eszter
Vállalati kultúra és  

változásmenedzsment vezető

1998-ban szerzett jogi, majd 2002-ben közgazdász diplomát a Szegedi Tudományegyetemen.  

Karrierjét ügyvédjelöltként kezdte Szegeden. 

2000-től a Központi Kárrendezési Irodában volt főigazgatói irodavezető. 

Ezt követően 2006 és 2011 között a Diagon Kft. jogi és HR tanácsadójaként, 

majd 2011 és 2012 között az ESZA Nonprofit Kft. jogi vezetőjeként dolgozott, ahol a jogi,  

a beszerzési, a közbeszerzési és a kifogáskezelési terület szakmai irányítását és felügyeletét látta el.

2012 és 2014 között az OHÜ Nonprofit Kft. humánerőforrás vezetőjeként a társaság humánerőfor-

rás és munkajogi feladatainak teljes körű kialakítása, igazgatási és szervezetfejlesztési rendszerének 

megalkotása, folyamatalapú működésének létrehozása tartozott a feladatai közé. Ezt követően  

2014 és 2018 között a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. humánerőforrás vezetője volt, ahol a bank  

és a bankcsoporthoz tartozó társaságok humánerőforrás stratégiájának és operatív terveihez  

igazodóan az emberi erőforrás szükséglet biztosítását irányította.  

2017 és 2018 között a Magyar Posta Zrt.-nél dolgozott először mint tanácsadó,  

majd mint toborzás-kiválasztási vezető folytatta pályafutását.  

2018 óta a Budapest Bank Zrt. szervezetfejlesztési és képzési vezetői pozícióját tölti be.



 18 / 14

Hegedüs Kristóf István
Fúziós mesterterv vezető

A Dunaújvárosi Főiskolán szerzett diplomát 1998-ban gépészmérnök-mérnöktanár szakon,  

majd 1999-ben ugyanott közgazdászként végzett pénzügy szakirányon.  

2008-ban a Budapesti  Corvinus Egyetemen egyetemi szakközgazdász végzettséget  

szerzett projektmenedzsment szakon posztgraduális képzés keretein belül.  

Karrierjét 1999-ben projektvezetőként és informatikai szakértőként kezdte  

a Generali Biztosító Zrt.-nél, ahol 15 éven át különböző területeken dolgozott.  

2006 és 2008 között PMO vezetőként felelt a projekt- és projektportfólió menedzsmentért,  

2008-ban vállalatfejlesztési osztályvezető lett,  

majd 2009-ben ügyvezető igazgatóvá lépett elő, ahol stratégiaalkotási és vállalatszervezési  

tapasztalatokkal gazdagodott.  

2015 februárjától a Budapest Bank Zrt. Projektmenedzsment Irodájának PMO vezetője.  

Legfontosabb eredménye a Budapest Bank 2015-ös tulajdonosváltása miatt szükségessé vált  

informatikai transzformációs program végrehajtása volt.
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Koczka Dániel
Technológiai transzformáció vezető

Koczka Dániel a Budapesti és Műszaki Egyetemen és a Technische Universität Kalsruhe közös képzésé-

ben szerzett mesterfokú diplomát informatikusként. A Brémai Egyetemen Erasmus ösztöndíjasaként 

köteleződött el az akkor még ébredező E-business területtel.  

Szakmai karrierje elején szoftverfejlesztőként és rendszermérnökként a legújabb fejlesztési módszer-

tanok és a digitalizációt támogató banki és nagyvállalati megoldások elterjesztésével, támogatásával 

foglalkozott. Az elmúlt közel 15 évben számos vezetői pozícióban foglalkozott belső és kiszervezett 

informatikai szolgáltatások menedzselésével, üzleti folyamatok optimalizálásával és digitalizálásával.

Számos digitalizációs projekt mellett IT és operációs vezetőként egy modern pénzügyi vállalkozás  

zöldmezős beruházásként történő felállításában is komoly szerepe volt.  

2016-tól az MKB Bank Chief Digital Officieri szerepkörben a Digitális Ügyfélélmény, az IT Fejlesztési és 

Üzemeltetési, az Adatvagyon és CRM területeket magában foglaló Digitális ügyvezető igazgatóságot ve-

zette, amely az MKB Bank digitális stratégiájának kidolgozásáért és megvalósításáért felel. Informatikai 

vezetőként meghatározó szerepe volt a bank transzformációs programjának sikeres végrehajtásában. 

Jelenleg az MKB Digital Zrt. elnök-vezérigazgatója.
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Nagy Zoltán Zsolt
Integrált kockázat kontroll vezető

Nagy Zoltán Zsolt tanulmányait az ELTE TTK alkalmazott matematikus szakán 2001-ben fejezte be, 

2002-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán közgazdászként, majd  

2008-ban aktuáriusi diplomát szerzett a Corvinus Egyetemen. Pályafutását az Allianz Biztosítónál kon-

trollerként kezdte. Ezt követően csatlakozott a Budapest Bankhoz, ahonnan közel három év után  

2006 végén már lakossági kockázatelemzési csoportvezetőként váltott munkahelyet.  

2007-ben a Raiffeisen International bécsi irodájában szenior régiós portfoliómenedzserként  

négy régiós országot támogatott többek között a lakossági kockázati szabályozási és Bázel 2 

előkészületekben.  

2010 szeptemberétől visszatért Budapestre, és a CIB Banknál vezette a 80 fős lakossági hiteljóváha-

gyási, majd a lakossági kockázatkezelési csapatot. Ezt követően az MKB Bank Zrt.-nél a Bázel 2 belső 

minősítésen alapuló projektet kockázati oldalról támogatta, valamint vállalati értékvesztés-modellezés-

sel és modellvalidációval foglalkozott.  

2013 februárja és 2016 novembere között az OTP Csoportnál elemzési és modellezési főosztályvezető-

jeként a működési kockázati területen is tapasztalatot szerzett, miközben nyolc országban támogatta  

a kockázati jelentésszolgáltatást.  

A szakember 2017 májusában tért vissza a Budapest Bankba, ahol a lakossági kockázatkezelési 

területet vezeti.
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Seprődi Patrícia
Stratégia és értékteremtés vezető

Karrierjét 1994-ben a telekommunikációs szektorban kezdte a Westel Zrt.-nél, a későbbi  

Magyar Telekom Zrt.-nél, ahol értékesítési és ügyfélszolgálati folyamatmenedzsmenttel  

foglalkozott, valamint a Magyar Telekom integrációjában is jelentős tapasztalatokat szerzett.  

2009 és 2011 között a Stratis Tanácsadó Kft. tanácsadójaként hatékonysági és digitális fejlesztési  

projektekben vett részt elsősorban az államigazgatási szektorban.  

2011 és 2018 között az Erste Bank Zrt.-nél dolgozott, először Ügyfélkapcsolati Központ vezetőként, 

majd Minőség- és Folyamatmenedzsment vezetőként transzformációs projekteket irányított. Emellett 

stream vezetőként a Citi Bank lakossági portfólióvásárlásában és migrációjában szerzett tapasztalato-

kat, 2017-től pedig az Ügyfélélmény, Szegmensmenedzsment és Piackutatási területeket vezette. 

2018-tól a Budapest Bank Zrt.-nél a Minőség, Szervezés és Ügyfélút menedzsment területeket vezeti, 

ahol elsősorban ügyfélélmény és szervezethatékonysági projekteket irányított, valamint a Budapest 

Bank oldaláról projektvezetőként segítette a Magyar Bankholdig csoport létrehozását.
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Tölgyes Orsolya
Fúziós kommunikációs vezető

1998-ban művészettörténészként diplomázott az Eötvös József Tudományegyetemen,  

majd PR menedzser képesítést szerezve üzleti-kommunikációs területen kezdte karrierjét.  

2000-ben a Live PR ügynökségnél előbb account executive-ként,  

2002 és 2010 között pedig ügyfélkapcsolati igazgatóként dolgozott.  

Ezt követően a Budapest Bank Zrt. szenior kommunikációs menedzsere lett,  

ahol 2010 és 2017 között a bankcsoport külső kommunikációjáért volt felelős.  

2017 novemberétől a BÁV Zrt.-t és a Főtaxi Zrt.-t is magában foglaló Stelius Zrt. külső  

és belső kommunikációs vezetőjeként folytatta pályafutását.  

2019 júliusában tért vissza a Budapest Bank Zrt. kötelékében, ahol kommunikációs  

vezetőként a bankcsoport külső és belső kommunikációját irányítja.




