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ÉRTÉKET ŐRZÜNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK
Örvendetesnek tartom, hogy az utóbbi időben egyre töb-

ges, ám hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok segítését, a

bet hallhatunk, olvashatunk a társadalmi felelősségvállalásról.

sport, a zenekultúra és a képzőművészet támogatását tekint-

Ezzel összefüggésben mind több magyar vállalat ismeri fel,

jük legfőbb céljainknak. Partneri együttműködéseinkben kiszá-

hogy a társadalmi-természeti környezet fenntarthatóságát elő-

míthatóságra és hosszú távú kapcsolatokra törekszünk.

segítő magatartás és üzletvitel, valamint a hatékony és nyereséges gazdálkodás nem állnak ellentétben egymással. Épp
ellenkezőleg: egyre több felmérés bizonyítja, hogy a CSR
emeli az adott cég reputációját, hozzájárul a kockázatok és a
költségek csökkentéséhez, növeli a munkatársak lojalitását

ERDEI TAMÁS

és elégedettségét, javítja kreatív képességeiket. Az ügyfelek

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

az azonos vagy hasonló terméket, illetve szolgáltatást kínáló
A társadalmi felelősségvállalás mindennapjainkban is jelen

vállalatok közül egyre tudatosabban választják azokat, ame-

van: nagy hangsúlyt helyezünk az energiaforrások hatékony

lyek felelős magatartást tanúsítanak a társadalom iránt.

és gazdaságos felhasználására, a környezet terhelésének
Mindezeket időben felismerve, az MKB Bank – a prudens,

csökkentésére. Ügyféltájékoztató anyagainkat, belső kiadvá-

átlátható működés biztosításán túl – feladatának tekinti a tár-

nyainkat 2008 közepétől környezetbarát papírra nyomjuk. Na-

sadalmi és környezeti kérdések megoldásában való aktív rész-

gyobb irodaházainkban épület-felügyeleti rendszerek tartják

vételt is. Büszkék vagyunk arra, hogy hagyományainknak

kordában az energiafelhasználást, a Kassák Lajos utcai iro-

megfelelően ma is „Értéket őrzünk, értéket teremtünk”. A CSR

daházban világításszabályozási rendszer is működik. Műszaki

számos területe közül leginkább a támogatások és adomá-

berendezéseink beszerzésekor nagy figyelmet fordítunk az

nyozások terén vagyunk élenjárók, annak tudatában, hogy fe-

energiahatékony eszközök kiválasztására. Korszerű tüzelés-

lelősek vagyunk azért a társadalomért, amelyben működünk.

technikai berendezéseink a legszigorúbb nemzetközi káros-

Felismertük, hogy vannak olyan – a társadalom számára fon-

anyag-kibocsátási előírásoknak is maradéktalanul megfelelnek,

tos – problémák és feladatok, amelyeket pusztán állami for-

a veszélyes hulladékokat szakszerűen semmisíttetjük meg.

rásból nem lehet megoldani. Idestova másfél évtizede

A környezetbarát közlekedést elősegítendő, a Kassák Lajos

határoztuk meg támogatási gyakorlatunk alapirányait: tehetsé-

utcai irodaházban kerékpártárolót is kialakítottunk.
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váljunk, szem előtt tartva külső és belső érintettjeink hosszú

EGY VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET

távú érdekeit, természeti környezetünk fenntarthatóságát.
Örömre ad okot, hogy e törekvésünk elérésében éppúgy építhetünk az MKB Bank jelentős társadalmi szerepvállalási ha-

Fenntartható fejlődésünk és társadalmi felelősségválla-

gyományaira, mint munkatársaink és partnereink – ezen

lásunk elengedhetetlen feltétele a stabil alapokon állás

kiadványban is tanúsított – elkötelezettségére.

és a sikeres működés. Utóbbi záloga a minőség, amely

MINŐSÉG VAGY
MENNYISÉG

egyúttal egyik központi értékünk és hosszú távú straté-

Az MKB Bank több mint ötven éves történetét a folyama-

giánk alapelve. 2007 óta tudatosan foglalkozunk minő-

tos növekedés jellemzi. Hosszú éveken keresztül – mint ahogy

ségirányítással, és ez több területen is meghozta

arra még a nevünk utal is – elsősorban vállalati bankként mű-

Erdei Tamás

gyümölcsét. A banküzem szolgáltatás, ennek közép-

ködtünk, a lakossági üzletág megreformálása azonban rob-

Elnök-vezérigazgató

pontjában pedig ügyfeleink állnak. Kapcsolatunk a part-

banásszerű ugrást eredményezett az utóbbi három évben.

nerségre épül, állandó párbeszédre, eszmecserére az

Az MKB Bank stratégiájának fő mozzanata mindig is az ügy-

ügyfeleinkkel. Célunk, hogy testre szabott, az igények-

félközpontú kiszolgálás volt. Mostanra szembekerültünk azzal

hez alkalmazkodó szolgáltatást kínáljunk. A hosszú távú

a kérdéssel, miként biztosíthatjuk, hogy a mennyiség ne men-

kapcsolat alapja a bizalom és az elégedettség, ugyan-

jen a minőség rovására.

akkor az ügyfeleink minőségi kiszolgálása csak szak2008-ban az elsők között adtuk ki a Global Reporting

képzett és elégedett munkatársakkal biztosítható.

Megfogalmazódott az igény, hogy tudatosan foglalkozzunk

Initiative nemzetközi beszámolási sztenderdnek megfelelő

ezzel a témával. Nem elég, hogy növekszünk és a legjobb tu-

Fenntarthatósági Jelentésünket, melyben beszámoltunk mű-

dásunk szerint dolgozunk, oda kell figyelni arra is, hogy milyen

ködésünk gazdasági, társadalmi és környezeti hatásairól. CSR

visszhangot váltunk ki az ügyfeleink körében. Szolgáltatáspa-

tevékenységünket két alkalommal is elismerték: A Good CSR

lettánk változása révén alakul ügyfeleinkben és partnereinkben

2008 program keretében bankunk nyerte el a Stratégiai Civil

a rólunk, és egyidejűleg a saját magunkról alkotott kép is. Fo-

Együttműködés Legjobbja díjat, Az Év Bankja 2008 verseny-

lyamatos visszacsatolás és ebből levezetett mérőszámok vál-

SEBŐK ANDRÁS

ben pedig Az Év Társadalmilag Felelős Bankja kategóriában

tak szükségessé; ez volt a fő indíttatása minőségirányítási

Sebők András a minőségirányítási projekt vezetője, kép-

a harmadik helyet szereztük meg.

projektnek.

zettsége informatikus, 2001 óta dolgozik a bankban, a bank
belső karrier-menedzsment programjának volt résztvevője,

A magyar bankpiac meghatározó szereplőjeként célunk,

Célunk egy MKB-ra szabott modell megvalósítása volt,

már több területen is bizonyította vezetői képességeit.

hogy középtávon elismerten a szektor társadalmi felelősség-

amely elsődlegesen az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokra

vállalásban egyik leginkább példamutató pénzintézetévé

koncentrál. Tudatosan vállaltuk, hogy kezdetben csak egy
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ÜGYFELEINK
ELÉGEDETTSÉGÉNEK
MÉRÉSE

területtel, a közvetlen ügyfélkiszolgálással foglalkozunk.
Ugyanakkor hittük, hogy a minőségi szemlélet mélyülése idővel az összes többi folyamatba – a számviteltől a háttérműveletekig – beépül majd.

pontok figyelembevétele. Például bevezettünk egy service-

mint a személyes. A teljes panaszkezelési folyamatunkat újra-

level mutatószámot. Ez a szám megmutatja, hogy az ügyfe-

gondoltuk a projekt folyamán. Ebben számos kapcsolódási

lek 90%-át hány percen belül kell kiszolgálni. De mennyi

pont adódott munkatársaink megkérdezésével, mert ráirányí-

legyen ez az intervallum, meddig lehet ezt csökkenteni, vajon

totta figyelmünket a belső kommunikáció fontosságára.

Az ügyfelek megkérdezése különösen kellemes megle-

meddig érzékelik még az ügyfelek a különbséget? Nemzet-

petést okozott, hiszen annak ellenére, hogy negyven percig

közi tanulmányok megmutatták, hogy 2-5 perc között az em-

tartott egy-egy interjú, óriási volt a válaszadási hajlandóság.

berek kevés különbséget tesznek, de 15 percet már 30-nak

Nem számítottunk ekkora készségességre, vészforgató-

érzékelnek. Ebből kellett megállapítani azt az ideális szintet,

könyvvel is készültünk arra az esetre, ha nem lesz elegendő

amelyre érdemes ráállítani a szervezetet, és az ügyfelek is elé-

a válaszadók száma. A gyakorlatban az előállított minta felét

gedettek. Ezt sikerült mára megoldanunk.

MUNKATÁRSAINK,
AZAZ BELSŐ ÜGYFELEINK
ELÉGEDETTSÉGE

sem kellett felhívni és elértük a célt, vagyis megvolt a 2000-

Munkatársaink megkérdezése név nélkül, internetes kér-

nél valamivel több interjú. Ennek hátterében az áll, hogy azok-

Az ügyfél-elégedettség mérésének másik hangsúlyos terü-

dőívvel történt. Éppúgy, mint az ügyfeleknél, itt is kiemelke-

nak az ügyfeleknek, akiknek az MKB az elsődleges bankja,

lete volt a panaszkezelés, ahol a minőség szubjektivitása szin-

dően magas volt a részvételi hajlandóság. Szervezeti

ez komoly elkötelezettséget és bizalmi viszonyt jelent, így na-

tén szembeötlő. A negatív élmények sokkal erősebben

egészségállapot felmérést készítettünk, amely több témakörre

gyon fontos számukra a visszacsatolás.

rögzülnek az ügyfelekben, mint a pozitívak, a hibákat nagyon

összpontosított. Egyrészt az érdekelt minket, ki hogy érzi

jól megjegyzik, a javításokat ugyanakkor csak nagyon lassan

magát, mennyire látja saját területe, valamint a bank stratégi-

A projektet az MKB-ra jellemző lelkesedéssel kezdte egy
hét fős csapat, munkánkat külső tanácsadók segítették. A si-

Első ránézésre a minőségbiztosítás nem tűnik túl bonyo-

érzékelik. Ez még feltűnőbb, mióta az ügyfelekkel történő kom-

áját, ebben saját szerepét, és hogyan illeszkedik mindez saját

keres lebonyolításhoz nagyban hozzájárult az a tény, hogy a

lultnak. Arról van szó, hogy tudatosan és rendszeresen mér-

munikációban az elektronikus kapcsolat kezd gyakoribbá válni,

céljaihoz. Másrészt a karriermanagement és a teljesítmény-

csapat remekül működött, és a felső vezetés teljes körű tá-

jük, mivel, mennyire elégedettek az ügyfelek, és mit tartanak

értékelő rendszer is központi témák voltak. A válaszokból ren-

mogatását élvezte. A hathónapos munka 2007-ben a bank

fontosnak. Ez a két tényező egyenrangú, hiszen nagyon el

geteg szervezetfejlesztési impulzust nyertünk. Rendkívül

egészét átfogta, minden részlegre és munkatársra kihatott. A

lehet hibázni a rendszert, ha olyan szolgáltatást fejlesztünk,

fontos, hogy a munkatársak lássák, válaszaikat komolyan

projekt egyik szálán a vállalati és lakossági ügyfeleinkre kon-

amellyel nem elégedettek ügyfeleink, és szerintük nem is tar-

vesszük, és konkrét intézkedéseket vezetünk le belőlük.

centráltunk, a másik szálon pedig a saját dolgozóinkra, mint

tozik a fontos szolgáltatások közé.

a bank speciális ügyfeleire.

A projekt eredményeként nagy hangsúlyt fektetünk a belső
A projekt legnagyobb tanulsága az volt, hogy a minőség

kommunikáció javítására. 2000 munkatársunkból 1500 mesz-

rendkívül szubjektív élmény. Hiába léteznek mérőszámok,

sze ül a „tűztől”, az irányítástól, és keveset lát abból, mi és

ezek értékelésekor elengedhetetlen a pszichológiai szem-
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DE MI LESZ A KONYAKOS MEGGYEL?

miért történik körülötte. Azóta sokat léptünk előre, gyakorlatilag minden részleg kapott eszközrendszert, mindenki részesült oktatásban, mindenki élete változott valamennyit.

HONNAN JÖTTÜNK?

A változások a szervezet és az egyes dolgozók számára is

Elsősorban az élelmiszeripar számára gyárt egyszer

megterhelőek. Meg kellett értetnünk a kollégákkal, hogy nem

használatos műanyag csomagoló eszközöket a

rossz az, amit eddig csináltak. Minőség eddig is volt, de le-

ProForm Kft. Az alapító tulajdonos Mihályfi Árpád ne-

Cégünk elkötelezettségét, az általunk képviselt értékeket

hetne jobban is vagy másképp csinálni, és hogy egyáltalán

véhez több szabadalom fűződik. Rendkívül tudatosan

és sikereinket leginkább a történetünk alapján lehet megér-

miért van erre szükség.

foglalkoznak a termelés környezetterhelésének csök-

teni. A ProForm Kft.-t tulajdonosunk, Mihályfi Árpád alapította

kentésével, ami éppúgy személyes ügyük, amennyire

1994-ben: akkoriban még egy garázsban foglalkozott mű-

A minőségjavítás általában több szervezeti részleg együtt-

gazdasági érdekük is. Az MKB Bank egy évtizede ve-

anyagok vákuumformázásával. Ma is az ő kezében futnak

működését és összehangolt lépéseit igényli. Ezt a folyama-

zeti a cég számláit, kapcsolatuk az utóbbi hat év több

össze a szálak, pedig már három telephelyen, 150 munka-

tot elősegíti, hogy létrejött egy minőségirányítással foglalkozó

hitelfelvétele révén vált intenzívvé. A ProForm Kft.-vel

társsal működünk.

bizottság, amely megfelelő jogkörrel rendelkezik, és a szer-

való együttműködés kitűnő példa arra, ahogyan egy

vezeti egységek határán átnyúlva, az üzletágak felelőseit ko-

bank felelősségvállalása finanszírozandó partnerei ki-

ordinálva működik.

választásában is megnyilvánul.

Az utóbbi évek kedvezőtlen makrogazdasági körülményei
ellenére is nőttünk, fejlődtünk. Technológiánkat tudatosan rugalmasra alakítottuk, hogy nagy, közepes, vagy akár kisszériákra is érdemes legyen „felszerszámozni”. Nehéz helyzetben

ÚJ SZEMLÉLET

lévő kis cégek megbízását is gyakran elvállaltuk, és ők ezt
nem felejtik el később sem, ha sikeressé válnak. Szeretünk

A minőségirányítás bevezetése elsődlegesen szemlélet-

együttgondolkodni az ügyfelekkel, segítünk optimalizálni a

váltást hozott magával. Ennek beépülése a bankba lassú fo-

specifikációt, vagy megfelelni különleges igényeknek. Ez meg

HELMAJER LÁSZLÓ

lyamat, amely tanulást jelent úgy a szervezet, mint a

is hozza az elismerést: a Nestlénél például már többször nyer-

management és minden egyes munkatárs számára. A pro-

Helmajer László vegyészmérnök, a ProForm Kft. kereske-

tük el az „Év beszállítója” címet. Ma már ügyfeleink nagy része

jekt hat hónapja alatt sikeresen átállítottuk a síneken a váltó-

delmi és termelési igazgatója, 10 éve dolgozik a cégnél.

multinacionális cég, ezen belül tudatosan az édesiparra kon-

kat, rátértünk egy új útra, amelyen a változások folyamatosak.

centrálunk.

A minőségi fejlesztéseket nem jellemzi, hogy egyszer csak
elkészülünk velük, hanem hosszú távú stratégia részeként,

Legyen szó a Stollwerckről vagy a Nestléről, akár a

folyamatosan napirenden vannak.

McDonald’s-ról: ügyfeleink nagyon komoly követelményeket
támasztanak, beszállítóként meg kell felelnünk az ő környezet-

6

7

védelmi és fenntarthatósági szabványaiknak, rendszeresen

is. Másodszor azoknál az anyagoknál, amelyeket nem tudunk

A finanszírozás terhének megosztásához első pályázatunk

auditálnak minket. A műanyag különben is közellenségnek

visszadolgozni, olyan beszállítóval dolgozunk együtt, aki eze-

adta a kezdeti lökést: 2002-ben prés-légformázási csúcs-

számít, számunkra is fontos, hogy a lehető legkevésbé kör-

ket visszaveszi. A harmadik pillér pedig, hogy a feldolgoz-

technológiát akartunk meghonosítani, ami már óriási összeget

nyezetterhelő technológiával dolgozzunk. Nekünk is vannak

hatatlan hulladékokat dokumentált módon adjuk át a

igényelt. A finanszírozáshoz kellett önerő, kereskedelmi hitel és

gyerekeink, a jövő generációkra nézve is felelősségünk, hogy

hulladékhasznosító cégeknek. Annak érdekében, hogy ez a

pályázati pénz. Végül a pályázatot elnyertük, így kénytelenek

így gondolkodjunk – és a piac is ezt diktálja.

mennyiség a lehető legkisebb legyen, idén például 12 szá-

voltunk a hitelről is gondoskodni. Aztán két évvel később meg-

zalékkal csökkentjük veszélyes anyag felhaszálásunkat.

vásároltuk a nyolcvanas években a bűvös kocka gyártásával
ismertté vált Politoys Kft.-t, amellyel már régóta dolgoztunk

CSÖKKENŐ
KÖRNYEZETTERHELÉS

Kiemelkedő eredményünk, hogy a PVC-t mint alapanya-

együtt, és amely 2004-re, sajnos, csődbe ment. Termékünk

got helyettesíteni igyekszünk, ezáltaltal 10 év alatt 82 tonná-

biztonsága érdekében döntöttünk úgy, megszerezzük a céget

val kevesebb tömegű, egyszer használatos műanyag

a felszámolótól. Ehhez is az MKB Bank segítségét kértük, hi-

Megszereztük az ISO 14000-es és az élemiszeriparban

csomagolóanyagot értékesítettünk. De az irodában is ügye-

szen nagy összeget kellett gyorsan kihelyeznünk. Így alakult

fontos HCCP-tanúsítványt, de környezeti politikánkat már ko-

lünk rá, hogy újrahasznosított papírt használjunk, annak is

lassan a portfóliónk a banknál, ha lehet, rulírozó hitelt veszünk

rábban megfogalmaztuk. Utóbbi három fő pilléren nyugszik.

mindkét oldalát. Vigyázunk gépeinkre, nagy gonddal tartjuk

igénybe és kihasználjuk a lehetőséget az előtörlesztésre.

Először is igyekszünk visszadolgozni az alkalmas termékbe

karban őket, és ez a gondosság munkatársaink apró tevé-

minden gyártási hulladékot, illetve selejtet. Cégen belül hétről

kenységeiben is tetten érhető. A termékfejlesztés során ko-

Szívesen veszünk részt a bank éves ügyféltalálkozóin, egy-

tizenkettőre emeltük a szelektíven gyűjtött hulladékok számát,

molyan foglalkozunk biodegradábilis műanyagokkal, ezen a

részt a személyes kapcsolattartás miatt, másrészt mert a szak-

ezáltal nőtt az újrahasznosítható hulladékfajták mennyisége

területen az országban az elsők között kívánunk lenni, tuda-

mai program is érdekes: egy-egy témát mutatnak be nagyobb

tosan elébe menve a piac igényeinek.

összefüggéseiben. Idén például kifejezetten örültem, hogy elmentem a találkozóra, mert pont a faktorálásról volt szó, amit
egy román partnerünkkel rögtön alkalmazni is tudtunk.

AZ MKB-KAPCSOLAT

gyon költséghatékonyan dolgozunk. Másodsorban technológiánk nagyon sokszínű és több lábon áll, magas színvonalú

Együttműködésünk az MKB Bankkal az utóbbi években

VEZÉRFONAL

és tudatosan az édesiparra szakosodott. A harmadik pedig

lett szorosabb: saját ügyfélreferensünkkel, Böcskei Erzsébettel
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a csapat. Lehet, hogy nem vagyunk a legelegánsabb mun-

kimagaslóan jó a kapcsolatunk. Idei látogatása alkalmával ő

Sikereink tényezőit talán három motívum köré tudnám cso-

kahely, de egy fiatal mérnök sehol máshol nem tanulhat ennyit,

is meglepődött, mekkorát fejlődtünk. Kezdetben cégünk saját

portosítani. A legfontosabb a tiszta és világos tulajdonosi rend-

mint a ProForm Kft.-nél. Döntéshozó munkakörben nagyon

erőből vásárolta gépeit, tulajdonosunk fő elve volt, hogy nem

szer. Mihályfi úr nagyon következetes, minden hasznot

sok 30 év alatti munkatársunk van, akik közül sokan szakmai

bérlünk, és nem veszünk fel hitelt.

visszaforgat a cégbe. Azáltal, hogy a nulláról indult a cég, na-

gyakornokként érkeztek hozzánk.
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A LEHETŐSÉG ADOTT, DE FEL KELL ISMERNI

A KARRIER-MENEDZSMENT
PROGRAMOK

Az eredményeket a menedzsment előtt kellett prezentálni,
elég korán megteremtve számunkra azt a tanulási lehetőséget, hogy hogyan kell a felső vezetéssel hatékonyan kom-

GYAKORNOKBÓL
MUNKATÁRS

Az MKB Bank mindig híres volt arról, hogy biztosította
a magyar bankszektor szakember-utánpótlását. Tuda-

A bankra jellemző, hogy kineveli a saját vezetőit. Van egy

munikálni. Ugyanakkor jó volt látni azt is, hogy szánnak ránk

stabil, a saját kultúrát folyamatában képviselő bázisa, ám ezt

időt, és érdeklődve hallgatják az ötleteinket, és tanulságos

nagyon jól tudja vegyíteni a „mikor kell kívülről behoznom egy

visszajelzéseket kapunk tőlük.

tos humánpolitikai stratégiájának köszönhetően saját,

Szakmai gyakornokként kerültem az MKB Bankba. A Pénz-

belső erőforrásból neveli ki a jövő vezetőit. Felelős vál-

ügyi és Számviteli Főiskolán tanultam, és 2001 őszén kritikai

lalatként a saját utánpótlás képzését megjelölve egyik

hangvételű diplomadolgozatot írtam az újonnan bevezetett

Ezekben a folyamatokban persze kiderült, hogy kinek mi az

legfontosabb feladatának, a bank számos szakmai és

vállalatértékelő rendszerről. A bíráló jelleg külön kérés volt a

erőssége, és milyen területen van szüksége fejlesztésre.

egyéb fejlődést célzó rendszeres képzést, valamint át-

bank részéről – már akkor feltűnt, hogy szeretik látni a friss

A program indítása egybeesett a bank életében addig kevésbé

fogó karrier-menedzsment programokat működtet.

gondolatokat.

elterjedt munkamódszer, a projektmunka meghonosításával.

friss vagy eltérő gondolkodást” megközelítéssel.

Ez újabb kiváló lehetőséget adott az emberek tesztelésére:
Végzetségemből adódóan mindig is a bankszféra felé ka-

immár nem ad-hoc alapon alakultak meg a projektcsapatok,

csingattam. Nagy múltú, komoly és jó hírnevű intézményként

hanem strukturáltan, a különböző területekről tudatosan kivá-

az MKB Bank ezért is volt vonzó számomra. Ráadásul a szak-

logatott tagokkal. A cél az volt, hogy megtanulják a módszertant, képesek legyenek prezentálni a gondolataikat, és – nem

mai gyakorlatom alatt bőven volt lehetőségem megismerni a

A szakmai és pályakezdő integráló képzéseket követően

bank kultúráját, hogy miként dolgoznak együtt, hogyan vi-

sok más társammal együtt – voltunk talán százan – a Talentum

szonyulnak egymáshoz az emberek. Tetszett a légkör: min-

programba kapcsolódtam be, amely lényegében egy karrier-

Bartha Ákos hét éve, szakmai gyakornokként kezdte pálya-

denki kedvesen és segítőkészen állt a fiatalokhoz, a kollégák

menedzsment program. Indulásként a bank szisztematikusan,

Jellemző az is, hogy egyes kiemelt projektekre nagyon

futását az MKB Banknál, majd hamarosan a bank szakmai

kölcsönösen megbecsülték egymást, sosem voltak csukott

igen professzionálisan felmérte az igényeket, a rendelkezésre

vegyes csapat áll össze, ahol a projekttagok kiválasztásakor

és karrier-menedzsment programjainak résztvevője lett.

ajtók, még egy gyakornok előtt sem.

álló humán kapacitást, a potenciális jelölteket.

nem a témakör részletes ismerete áll a fókuszban. Esetük-

BARTHA ÁKOS

utolsósorban – hogy bebizonyítsák, mire képesek.

ben a különböző gondolkodásmód megosztása, a más te-

Jelenleg a Bank Közép-kelet-európai Csoportirányítás részlegét vezeti ügyvezető igazgatói pozícióban.
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Így van ez ma is: bedobnak ugyan a mélyvízbe, de min-

A csapatba bekerültek vezetők is, de teljesen friss embe-

rületeken szerzett tapasztalat a lényeg. A projekteknek önálló

denki mögött áll egy tapasztalt szakember, akihez probléma

rek is, interjúkat, teszteket kellett végigcsinálnunk. Következő

hierarchiájuk van, így a normál banki hierarchiában alacso-

esetén fordulni lehet. A dolgozatírás révén megnyílt előttem a

lépésben felosztottak munkacsoportokra, ahol különböző te-

nyabb szinten álló projektvezető könnyen lehet egy „felettes

vállalatfinanszírozási terület, a humánpolitikai osztály pedig

rületekről vegyültek az emberek, és részfeladatokat kaptak:

felettese”. Annak ellenére, hogy a titulus fontos nálunk, ez a

szeret saját gyakornokokat alkalmazni – ennyi pozitív tapasz-

hogyan tehető jobbá egy munkafolyamat, vagy hogyan fej-

szereposztás mégis mindig jól működött projekten belül.

talat és előjel után nem is volt kérdéses, hogy az MKB Bank-

leszthető egy kártyatermék, de komoly stratégiai kérdések ki-

A belső kapcsolatrendszer így különösen erősödhet, nagyon

nál kezdjem pályafutásomat.

dolgozása is része volt ennek a szakasznak.

érezhető, hogy javul a belső kommunikáció. Ez sokat
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számít, főleg olyan dinamikus változások során, amelyeket

lódi éles implementációs fázis a normál, napi üzletmenet mel-

az MKB Bank is átél.

lett. Mára a visszamérési eredmények is a kezünkben vannak: eredményesek voltunk, túlteljesítettük a terveket.

A MÉLYVÍZ-TECHNIKA

AKI ÉRZI, HOGY SZÁMÍTANAK RÁ, EGYRE
MAGASABB CÉLOKAT TŰZ KI MAGA ELÉ
A KÖLCSÖNÖS
ELŐNYÖK KIAKNÁZÁSA

A következő nagyobb projekt indulásakor, a biztosító tár-

Az MKB Bank életében az emberközpontúság nem

saságunk alapításakor a retail üzletfejlesztés főosztályvezető-

csak a külső, hanem a belső ügyfelekkel, azaz a mun-

Az első komolyan kiemelt projekt során a lakossági és

jeként dolgoztam. Projekttapasztalattal és retail üzletági

katársakkal való bánásmódban is tükröződik. Az után-

mikro-vállalati működési modellt kellett összerakni, az ideális

szakmai háttérrel kellett valaki a csapatba, így a lehetséges

pótlás kinevelése mellett büszkén vállalják, a bank

Kapcsolatom az MKB Bankkal sajátosan alakult: a kilenc-

termékpalettától kezdve a marketingtámogatáson és a fiók-

jelöltek közül végül engem választottak. A biztosító alapítási

előnyének tartják, hogy sokan hosszú évek óta dol-

venes évek elején felügyelő bizottsági tagja voltam az Ingat-

hálózat ideális méretén át a három éves stratégiai tervig.

projekt alatt meglehetősen erős nemzetközi tapasztalatra tet-

goznak a cégnél. Mi több, lehetőséget teremtettek a

lanbank Rt.-nek, itt ismerkedtem meg az akkoriban még

Ennek a csapatnak ötödmagammal én is tagja lettem. A mun-

tem szert, így végül ennek alapján kerültem újból a képbe a

nyugdíjazás utáni foglalkoztatásra is, a szakértelmen

Magyar Külkereskedelmi Bankként ismert MKB vezetőségé-

kafolyamatban segítségünkre volt egy külsős tanácsadó cég,

két leánycég, a román és bolgár bankunk harmonizációjánál.

túl a helyismeretre, a nehezen pótolható jártasságra tá-

vel. Főállásban a Magyar Nemzeti Bank főtanácsadói poszt-

garantálva a helyes módszertant és a minőségbiztosítást.

A projekt befejezéseként pedig – a korábbi megoldáshoz ha-

maszkodva.

ján dolgoztam, majd rövid ideig a Kopint-Datorgban.

sonlóan – a feladat normál szervezeti keretek közötti további
Rengeteget köszönhetek ennek a munkának. Azon túl, hogy

irányításával bízott meg a bank.

Miután mindig kutatói hajlamaim voltak, és ezek kiélésére

– a sima túlórázás mellett – ekkor köszöntött be az életembe a

ott kevésbé volt lehetőségem, nagyon örültem, hogy elhívtak

napi akár 12-14 óra munka, ez késztetett arra, hogy egyen-

A Talentum program is továbbfejlődött: személyre szóló

súlyban tartsam a magánéletet és a munkát. Megtanított elvi-

fejlesztési programokkal és mentorokkal elindult a Talentum

selni a stresszt, az időm hatékony beosztására, a struktúrákban

Akadémia, melynek munkáját is segítem, és igyekszem nem

gondolkozásra, a gyors és hatékony munkavégzésre. Kommu-

elhanyagolni a saját fejlesztésemre irányuló önképzési tanfo-

nikációs és prezentációs stratégiákat sajátíthattunk el, élesben

lyamokon való részvételt sem.

az akkori Külkerbankba. Az első nagy témasorozatom – makrogazdasági elemzések – végül állandó témámmá vált. Az

DR. ANTAL LÁSZLÓ
(1943-2008)

eredeti elképzelés egy tudományos kutató csapat létrehozása volt, amit én vezettem volna.

Dr. Antal László, 65 éves, vezető közgazdász, a közgazdasági tudományok kandidátusa, a Magyar Nemzeti Bank,

Végül ez nem valósult meg, hiszen a bank méreteihez

A példám is azt bizonyítja, hogy a bank igen komoly prio-

a Kopint-Datorg, valamint a Pénzügykutató kötelékében el-

képest luxus lenne saját kutatásokat készíteni, a kutatások je-

ritással kezeli a fiatal szakemberek felkarolását, szervezett,

töltött évek után elnöki tanácsadóként, majd nyugdíjasként

lentős részét ma már meg kell vásárolni. Így aztán én egyma-

megtervezett keretek között biztosítja mindenki számára a bi-

folytatta pályafutását az MKB Bankban. Tragikus és végér-

gam tizennyolc évig készítettem a felső vezetésnek

A projekt befejezésekor 26 éves voltam, és jött a mélyvíz.

zonyítás lehetőségét. Biztos vagyok benne, hogy 10-15 év

vényes távozásával csaknem két évtized után pótolhatatlan

makrogazdasági elemzéseket, helyzetelemzéseket a magyar

A munkánkat ugyanis elfogadták, és megkaptuk a megbízást,

elteltével az itt és így képzett szakemberek, menedzserek

veszteség érte a bankot.

gazdaságról, tanulmányokat a költségvetési politikával, inflá-

hogy akkor vezényeljük is le, amit kitaláltunk. Fel kellett épí-

közül sokan töltenek majd be vezető pozíciókat az MKB Bank-

tenünk területeket, meg kellett tanulnunk, hogy milyen a va-

nál vagy más pénzintézeteknél.

gyakorolhattuk, hogyan kell anyagokat döntésre előkészíteni,
visszajelzéseket adni és elfogadni, felelősséget vállalni, és mindeközben fejlődött a belső és külső kapcsolati tőkénk.
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cióval, magyar gazdaság és a nemzetközi gazdaság össze-
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függéseivel kapcsolatosan. Ezek többnyire a bank stratégiá-

de hét közben mindig van egy-két könnyebb napom, amikor

ját befolyásoló és döntéseket előkészítő anyagok voltak.

csak olvasgatok, ez inspirál aztán az írásra. Azt vallom, és

DOLGOZNI AKARTAM,
HAGYTÁK

súlypontok az elmúlt években. Az egész országra jellemző,
hogy az átfogó, kreatív gondolkodás háttérbe szorul az elsajátító jellegű tudással szemben. A bank életében előtérbe ke-

ehhez tartom is magam általában, hogy individuális munkáAz itteni munkám során természetesen nagyon jól tudtam ka-

val hatékonyan 8 órát lehet kitölteni.

matoztatni azt a helyzeti előnyömet is, hogy a bank mellett még

Amikor elértem a nyugdíjkorhatárt, úgy éreztem, bőven van

rült a külföldi terjeszkedés, az akvizíciók állnak a

még energiám dolgozni, és hogy igényt is tartanak a mun-

középpontban. Inkább egy-egy területre specializálódott tech-

aktív voltam a Pénzügykutatóban, valamint a Gazdaságkutató

Az individuális makro munka hátránya, hogy vannak ter-

kámra. Jeleztem, hogy szeretnék tovább dolgozni, a bank

nokratára van szükség a bank jelenlegi fázisában, nem az

Intézetben, s hogy a Mozgó Világ szerkesztőségének is tagja

méketlen időszakok – nagyképű hasonlat, de ez az íróknál is

pedig nem küldött el, így gyakorlatilag a mindennapokban

elemző típusú emberekre. Amikor ez a szakasz lezajlik, újból

vagyok. A bankon keresztül pedig tagja lettem a Bankszövet-

így van. Ezt el kell tudni viselni a munkaadónak, és ezt elvi-

semmi nem változott, minden maradt a régiben. Ugyanakkor

előkerülnek az elemző típusú munkatársak is, mert ez nem

ség Makrogazdasági Csoportjának, valamint a kormány kez-

selték. Ugyanakkor vannak elsöprő időszakok, amikor pedig

az utóbbi öt évben tudatosan készültem a profilváltásra: idő-

lehet másképp. Az MKB Bank abban is kiemelkedik a többi

deményezésére alakult Nyugdíj és Időskor Kerekasztalnak is.

nagyon sok minden születik, így volt ez nálam is. Egy ideig

közben habilitált egyetemi tanár, valamint a tudományok dok-

bank közül, hogy tudják, mikor kell váltani, idejében látják a

gyűlik-gyűlik az emberben, mint a csörgőkígyóban a méreg,

tora lettem, Debrecenben és a Budapesti Műszaki Egyetemen

várható kényszert.

ami egyszer csak kijön belőle. Több könyvet írtam, az MKB-

tanítok, előkészítettem a folyamatos tevékenységem az MKB

nál készült anyagaimat nem ritkán más fórumokon is publi-

Bank utánra is.

kálták. A bank honlapján, az elemzéstárban is olvashatóak
írásaim.

Mindezek mellett a bank vezetése szívesen kikérte és meghallgatta bizonyos témákban a véleményemet, olyan társalkodó női szerep is volt ez. Jó dolog volt látni, amikor az ember
főnöke is elgondolkozik, de kételkedik, és nyitott egy beszél-

MŰHELY ÉS INDIVIDUALITÁS
A kutatómunka stílusa egészen sajátos. Kell hozzá egy-

getésre; szeretné összefüggéseiben látni a dolgokat, nem

Az idén betöltöttem a 65. évemet, bár jelezték, hogy dol-

eleve elrendelt véleménye van, és csak ezek után hozza meg

gozhatnék tovább, de úgy döntöttem, hogy akkor most tény-

a döntést.

leg nyugdíjba vonulok. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
minden eddigi aktivitásomat beszüntetem: továbbra is taní-

részt a műhely, ahol lehet beszélgetni, eszmét cserélni, ugyan-

tok, folytatódik a debreceni kerekasztal-konferencia, és a ta-

akkor az alkotói része szigorúan individuális: ehhez szükség

Visszatekintve a bank elmúlt 18 évére, úgy látom, hogy

van egy helyre, ahová csendben el lehet vonulni. A műhelyt

sok döntésben lecsapódott a véleményem. A bank pálya-

Korábban utaltam már rá, hogy egyedül végeztem ezt az

nekem a bank jelentette, az alkotáshoz szükséges légkört

kezdő munkatársaival is remek kapcsolatot alakítottam ki, egy-

elemzői munkát, így a szó szoros értelmében utódot sem ne-

pedig a könyvtárszobám, amelyben mintegy hatezer darab

részt a Talentum programon belül tartottam előadásokat, de

veltem ki a bank számára, mert jelentősen megváltoztak a

könyv található. Általában mindig dolgozom, hétvégeken is,

sokan kértek meg szakmai dolgozatuk bírálására.
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valy megjelent könyvnek már írom a folytatását.
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KAMATOZÓ KAPCSOLAT

Öt fő tevékenységet felölelő cégcsoportunk foglakozik még

Piaci szerepünk elismerése, hogy a Toyota és a Peugeot

gépjármű-értékesítéssel, kereskedéssel, biztosítással, nagy-

is partnerkapcsolatot épített ki velünk, és ez egy újabb inno-

vállalatok számára flottakezeléssel, valamint – legújabban –

vációs lökést is jelentett számunkra. Rengeteget tanulhattunk

Az MKB-Euroleasing az MKB csoport egyik legdina-

tőkeerős partner bekapcsolódásában, a banknak pedig jobban

online biztosításközvetítéssel is. Mennyiségileg óriásit fejlőd-

így, leírhatatlan élmény látni és tapasztalni, hogyan működ-

mikusabban fejlődő tagja, bár paradox módon soha

megérte, hogy 50%-os részesedése legyen egy jól működő

tünk, pedig nem a növekedés volt a cél. Cégünket konzer-

nek ezek a világcégek, és hogyan kezelnek rendszerükön

sem a növekedés volt a céljuk. Az MKB Bank 2001-ben

cégben, mint hogy nagy ráfordítással felfuttassa saját lízing-

vatívan, biztonságra törekedve építjük, tevékenységünk

belül egy pici piacot, amilyen Magyarország.

stratégiai partnerként 50%-ban társtulajdonosa lett a

részlegét. Egy munkatársuk akkor átjött hozzánk, aki mára egyik

olyanokkal egészült ki, amelyek első sorban az alapot erősí-

cégnek. Azóta mindkét fél számára rendkívül inspiráló

legfontosabb vezetőnkké vált. A MKB-Euroleasing másik 50%-

tik, de egymást is.

módon és megszámlálhatatlan szinergiahatást te-

án az eredeti alapítók, vagyis öt magánszemély osztozik.

TÁRSADALMI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

remtve működik ez a kapcsolat.

FEJLŐDÉSI ÍV

Alapítótársaimmal nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy Magyarországon ennyit elérhettünk, hálásak vagyunk

Visszatekintve az utóbbi nyolc évre, számunkra mind em-

a lehetőségekért, és igyekszünk minél többet visszaadni az or-

berileg, mind üzletileg nagyon előnyös, hogy az MKB-Cso-

szágnak. Magánemberként és cégként minden célunkat elér-

port tagja lehetünk. A kapcsolat mindkét fél számára hosszú

tük már, a társadalmi felelősségvállalás vált fő éltető és

távú elkötelezettséget jelent, hiszen 10-15 éves távlatokban

hajtóerőnkké. Mi, az öt magántulajdonos megegyeztünk, hogy

Farkas Balázs 1991-ben friss diplomásként négy társával

gondolkodunk. Az évek során maga az Euroleasing is egy

a nekünk jutó profit 50 %-át egy alapban tartjuk, és gyerek- va-

egy másfél szobás lakásból indította lízingvállalkozását,

csoporttá vált, mert a gépjármű finanszírozás kiegészült más,

lamint sport-centrikus projektekre költjük.

amely mára egy 1200 munkatársat foglalkoztató cégcso-

gépjárművel kapcsolatos szolgáltatásokkal.

FARKAS BALÁZS

A bankkal stratégiai kérdésekben egyeztetünk, Erdei Tamás
elnök-vezérigazgató úrral havonta van közvetlen kapcsolatunk.

Főtámogatója vagyunk a soproni kosárlabdacsapatnak,

Operatív kérdésekben nagy önállósággal és saját szervezeti kul-

kitűnő tapasztalataink is hozzájárultak ahhoz, hogy az MKB

túránkra támaszkodva döntünk, egyébként pedig az egyes szak-

Bank később a veszprémi kézilabdacsapattal kötött szerző-

területek szorosan együttműködnek: a marketing a marketinggel,

dést. Nagyon büszkék vagyunk, arra hogy kompletten felújí-

a treasury a treasury-vel. Eleinte berzenkedtünk átvenni a bank

tottunk egy osztályt a Heim Pál Gyermekkórházban. Jelenlegi

Partnerkapcsolatunk a bankkal 2001-ben kezdődött. Akko-

rendszerezettségét, szabályozott működési elveit, de – utólag

legnagyobb projektünk a Vasas pálya felújítása és üzemelte-

riban az Euroleasingnek komolyabb banki forrásokra volt szük-

visszatekintve – rengeteget profitáltunk és tanultunk így. Egy

tése Pasaréten, ezáltal ezer gyerek sportolásának biztosítása.

sége, a bankban pedig kicsit háttérbe szorult a lízingtevékenysége

nagy szervezet működtetéséhez elengedhetetlen a rend.

Van bennünk bőven motiváció a folytatáshoz.

porttá nőtte ki magát.

MKB-KAPCSOLAT

a vállalatfinanszírozás sikerei mellett. Mi érdekeltek voltunk egy
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A LÁTHATÓ KINCS

nem mutatkozik irántuk felelősségteljes intézményi kereslet,

az azokat kísérő tudományos igényességű katalógusokkal át-

vagy külföldön végképp eltűnnek szem elől.

tételesen egyfajta oktatási tevékenységet is folytatni. E megfontolás vezérli a pénzintézetet azóta is az értékmentés és

Több mint két évtizede gyarapszik, formálódik az MKB

Ezek az intézmények azonban nem minden esetben vol-

Bank képzőművészeti gyűjteménye. Az itt található,

tak képesek a megvásárláshoz szükséges fedezet előterem-

múzeumi színvonalú alkotások száma mára már meg-

tésére, így következett tehát egy újabb lépés az MKB Bank

haladja a kétszázat. Az értékmegőrzés mellett a gyűj-

gyűjtésének életében. Barabás Miklós Egy utazó cigány-

temény ápolása révén egyensúlyt teremtünk a

H. SZILASI ÁGOTA

racionalitás, a számok valamint az esztétika és érzel-

értékteremtés folyamatában.

BEMUTATKOZÁS A NAGYKÖZÖNSÉGNEK

család Erdélyben, Székely Bertalan Csónakázó szerelmesek című nagyszerű alkotásait közkinccsé téve megvásárlásuk

mek világa között. A bank a közelmúltban indította el

H. Szilasi Ágota az egri Dobó István Vármúzeum művé-

pillanatától kezdve a bank a Magyar Nemzeti Galéria állandó

A gyűjtemény egy-egy darabját már a kilencvenes évektől

kiállítás sorozatát, melynek keretében az egri Dobó

szettörténésze.

kiállításán helyezte el, hogy ott az évi több százezer látogató

kezdve folyamatosan bemutatták több jelentős kiállításon, itt-

a kiemelkedő művek sorában tekinthesse meg.

hon és külföldön egyaránt. Ezzel párhuzamosan számos ki-

István Vármúzeumban társszervezőként rendeztek
Ziffer Sándor kiállítást. A sorozat 2008-ban Miskolcon

állítást támogat és kortárs művészek megbízásával van jelen

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE –
A GYŰJTEMÉNY ÉPÍTÉSE

Kmetty János, majd 2009-ben Győrben Orbán Dezső
kiállítással folytatódik.

a bank a jelenkori művészeti életben.

A Látható Kincs címmel, 2005-ben nyílt meg az MKB Bank

RUBOVSZKY ÉVA

Az első vásárlásokat a múlt század nyolcvanas éveinek

első gyűjteményes kiállítása a KOGART Galériában. Vezető-

végén a befektetés szándéka vezérelte. A képek azóta is jelen

ségünkben is ekkor – így egyben látva az anyagot – tudato-

vannak mindennapjainkban, hiszen a bank különböző helyi-

sult az, hogy ez egy gyönyörű gyűjtemény, és milyen fejlődésen

ségeit díszítik. Formálják a pénzintézet arculatát, egyben a

ment keresztül az elmúlt évtizedek alatt. Öt hét alatt, mintegy

dolgozók és ügyfelei számára inspirációként is szolgálnak. Az

30.000 látogatója – jelentős számban ügyfeleink és munka-

esetlegesnek tűnő, kezdeti vásárlások után a cél a magyar

társaink – volt a tárlatnak.

Rubovszky Éva 1991 óta az MKB munkatársa, a bank kép-

festészet mára már klasszikussá vált értékeinek gyűjtése lett,

zőművészeti gyűjteményét építi és gondozza.

ami napjainkban kortárs, élő művészek képeivel is kiegészül.
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Dolgozóink lelkesedésén felbuzdulva indítottuk el kulturáA gyűjtemény módszeresen, külső tanácsadók, szakem-

lis kvíz-játék sorozatunkat a Hírmondó című belső újságunk-

A kilencvenes évek elején a műtárgypiac kialakulásával

berek segítségével épült fel. A műgyűjtés mérföldkő a bank

ban. Átlagban 100-150 ember válaszolja meg a kérdéseket,

egyre több jelentős mű került elő, ugyanakkor a közgyűjte-

életében, de a művészetet befogadó és értékelő közönsé-

a nyeremények többnyire könyvek, vagy kiállításokra belépő

mények felvevő képessége szűkült. Ez a tény azzal a ve-

get ki is kell nevelni. Ezért igyekszünk a sokszor elhanyagolt

jegyek. A még fiatalabb generációkat, dolgozóink gyermekeit

széllyel fenyegetett, hogy jelentős értékek kallódhatnak el, ha

tudományos ismeretterjesztés eszközeivel, kiállításokkal és

pedig rajzpályázatra invitáltuk nemrég. Hiszünk benne, hogy
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ez a tevékenységünk is hozzájárul a művészetet befogadó és

A bank kapcsolatrendszere és az általuk biztosított nyugodt

értékelő közönség kineveléséhez.

anyagi háttér nélkül sosem lehetett volna egy hasonló színvo-

katalógusban Mecseki Eszter előszava forrásértékkel bír későbbi kutatások és a műkereskedelem számára is.

nalú kiállítást létrehozni. Az MKB Bank hét képe mellé, ma-

KIÁLLÍTÁS SOROZAT A
FESTŐK SZÜLŐVÁROSÁBAN
Képzőművészeti gyűjtőtevékenységünknek az ad igazi értelmet, ha a gyűjteményünkben lévő műveket minél szélesebb

gángyűjtők képei, valamint – fontos hangsúlyozni – a Magyar

A két intézmény kapcsolata a jövőben is folyamatos marad,

Nemzeti Galéria tíz képe került. Nagyon értékesek voltak az új

mert a bank vállalta, hogy minden évben restaurál egy képet,

ismeretek és az izgalmas kapcsolatok, találkozások eddig nem

jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy egyre több mű kerül-

ismert művekkel, gyűjtőkkel. Az egri lakosság rendkívül büszke

hessen bemutatásra Magyarország harmadik legnagyobb

volt a kiállításra, összehozta a lakosokat ez a ritka hangulatú

egyetemes gyűjteményéből.

rendezvény.

körben láthatóvá, megismerhetővé tesszük, ezért hívjuk Látható Kincsnek. A bank felelősségvállalásához tartozik, hogy
tudatosan bővíti érintettjei körét új kooperációs kapcsolatok építésével. Ezt az elvet vallva és követve minden évben támogatjuk egy-egy alkotó szülővárosában, a helyi fiók és múzeum
tevékeny közreműködésével megvalósuló kiállítás létrejöttét.
2007-ben Egerben voltunk támogatói és társrendezői Ziffer
Sándor nagybányai festő gyűjteményes tárlatának.

Az egri múzeum számára ez az együttműködés egyedi lehetőséget adott és H. Szilasi Ágota művészettörténész révén
éltek is ezzel. A közös munka öröme a kiállítás minőségére

A sorozat folytatásaként 2008-ban Miskolcon szervezte

és hangulatára is kihatott. Ziffer Sándor festő Eger szülötte,

meg a bank jelentős média visszhanggal a Kmetty-kiállítást,

az utóbbi 10 évben került a műkereskedelem és a művé-

Rengetegen tekintették meg a képeket, sokan az utcán

mely alkalomból egy tudományos dolgozatot is tartalmazó szí-

szettörténet figyelmébe, de még nem volt életmű kiállítása.

állították meg a kurátort, hogy elmondják, mennyire fontos volt

nes katalógust is kiadott. Kmetty János életének jelentős

Így adódott az ötlet, hogy ezt az adósságot törlesztendő az

egy ilyen kiállítás megrendezése. Természetesen a szakma

része kötődik Miskolchoz, a siker is azt tanúsítja, a miskolciak

MKB Bank és az egri Dobó István Vármúzeum közösen

is adott visszajelzést. Sikerült a gyerekeknek is egy rendkívül

már várták a neves szülöttükről való megemlékezést.

kurátolt és szervezett kiállítást mutasson be Ziffer emlékére.

izgalmas és sokrétű múzeumpedagógiai programot összeál-

Míg az MKB Bank gyűjteményében hét Ziffer kép található,

lítani. A sajtóvisszhang óriási volt, a szakma legnagyobbjai

addig az egri Dobó Múzeumban egy sincs.

tiszteltek meg bennünket írásaikkal. A kiállításhoz megjelenő
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AZ ELLENTÉTEK VONZZÁK EGYMÁST

Az ezredforduló körül az Apátság részéről tudatosan hoztuk

tében minden évben átadjuk a Pannonhalma védőszentjéről

meg azt a döntést, hogy olyan típusú gazdasági tevékenység-

elnevezett, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, a Herendi Por-

gel szeretnénk foglalkozni, amely köthető arculatunkhoz, ha-

celánmanufaktúra és a Pannonhalmi Főapátság által alapított,

Aligha lehet két, egymástól ennyire eltérő kultúrájú

gyományainkhoz, a már virágzó turizmushoz, és kapcsolódik

a Pannon térség egyedülálló kulturális és idegenforgalmi

szervezetet találni, amilyen egy egyházi intézmény és

meglévő gyógynövénytermesztésünkhöz. A szőlőkultúra újra-

adottságai megőrzésében élen járó személyeknek odaítél-

egy bank. A Pannonhalmi Főapátság és az MKB Bank

élesztése ekkor még csak álomszerű gondolatnak tűnt, hiszen

hető díjat. Egy még régebbi kapcsolatra utaló kuriózumot is

mégis egymásra találtak. Közös borászatunk a hosszú

az Apátságnak nem volt földtulajdona, mivel a kárpótlási törvény

felfedezett Hortobágyi Cirill atya: eszerint a bank jogelődje, a

távú stratégiai kapcsolat szép példája, amelyben mind-

értelmében nem vehette birtokba korábbi földterületeit.

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank dolgozói 1943-ban Pan-

két fél saját kultúrájának erősségeit kamatoztatja, és

nonhalmán voltak lelkigyakorlaton.

L I PT A I Z S O LT

tanulhat, illetve profitálhat partnere szemléletéből,

Noha a megfelelő szaktudás és a szükséges pénzügyi

módszereiből, munkájából.

Liptai Zsolt: borász, az Apátsági Pincészet ügyvezetője. Egri

tőke is hiányzott, az ötlet mégis magával ragadott minket. Gál

2002-ben elindult a pincészet építése, és ez a beruházás

és kaliforniai tanulóévek után 27 évesen, 2003-ban került

Tibort kértük fel szaktanácsadónak, aki az egri borvidék és a

már a bank és az apátság közös cége révén valósulhatott

Pannonhalmára.

magyar borászat egyik legmeghatározóbb, nemzetközi szin-

meg. Megalapozott üzleti terv készítése és elfogadása után,

ten is elismert alakja volt. Ő segített feltérképezni a régi apát-

a szakmaiságban teljes szabadkezet hagyva, létrejöhetett egy

sági szőlőterületeket és kiválasztani azt a kb. 50 hektáros

Magyarországon egyedülálló kapcsolat: megalakult az a gaz-

ÚJJÁÉLEDŐ TRADÍCIÓ

birtokot, amelyet érdemesnek tűnt megcélozni. Tibor állapította meg azt is, milyen fajtákkal foglalkozzunk: 2001-ben raj-

RÁBAI LÁSZLÓ

A misebor a szerzetesi kultúra szerves része, a liturgia el-

nai rizlinggel, traminivel és pinot noir-ral kezdődött a telepítés.

Rábai László: 1994 óta tanít matematikát és fizikát a Pan-

engedhetetlen kelléke. Európában több rendben komoly ha-

Tibor egykori egri munkatársa volt Liptai Zsolt, aki ma az Apát-

nonhalmi Bencés Gimnáziumban,1996 óta dr. Várszegi

gyománya van a bortermelésnek mint gazdálkodási formának.

sági Pincészet ügyvezető igazgatója.

Asztrik pannonhalmi főapát úr titkára, 2002-től a Pannon-

A bencés apátságok mindig önellátásra törekedtek. A szőlé-

halmi Apátsági Pincészet felügyelő bizottságának tagja.

szet és borászat – amelynek bevételei tradicionálisan hozzájárultak az apátság fenntartásához és az iskolák üzemeltetéséhez
– Pannonhalmán ezeréves múltra tekint vissza, gyakorlatilag

EGYEDÜLÁLLÓ
PARTNERSÉG

egyidős a bencés apátsággal. E fontos tradíciót a 2004-ben
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rendezett Pannónia szőlőskertje című kiállításunk mutatta be,

Az MKB Bankkal több szálon is volt már ekkor kapcsola-

amely fontos eszmei állomása volt annak a törekvésünknek,

tunk. Egyrészt támogatták néhány kulturális rendezvényün-

hogy újjáélesszük borkultúránkat, megszakítva ezzel a máso-

ket, másrészt főtámogatóként, később társrendezőként részt

dik világháborút követő ötven éves cezúrát.

vettek a Szent Márton Nap megrendezésében. Ennek kere-
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A JÖVŐ GENERÁCIÓKÉRT

dasági társaság, amelyben a Pannonhalmi Főapátság

A bank számára ez egy marketing alapú befektetés, és el-

54%-os, az MKB Bank pedig 46%-os részesedéssel ren-

várják, hogy a pincészet – a tervezett növekedési ívet követve

delkezik. A racionális mérlegelés mellett a cégalapításban per-

– sikeresen működjön. Az üzleti terv szerint, amelyet egyéb-

sze nagy szerepet játszott a bizalom és a kölcsönös szimpátia.

ként évente megújítunk, 2014-re kell megtérülnie a befekte-

Az MKB társalapítóként csatlakozott a Prima Primissima

dalmi elismertséget szerzett egyedülálló hitelessége révén.

tésnek, akkora kell elérnünk a mintegy 300-350 ezer palackos

Alapítvány kezdeményezéséhez, létrehozva a Junior

Az elismerés célja a magyar értelmiség eredményeinek meg-

termelést.

Prima Díj Sport kategóriáját. A bank a díjjal a kiemelkedő

őrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fej-

teljesítményt nyújtó, legfeljebb 25 éves fiatalok elisme-

lesztésének erősítése.

AZ EDDIG MEGTETT ÚT

rését és motiválását tűzte ki célul. Egy fenntartható tár-

KÖLCSÖNÖS INSPIRÁCIÓ

2004-re megépült a pincészet, amely ma már 50 hektáron gazdálkodik, s 2007-ben 200 ezer palackos termelést ért

sadalom a jövő generációi számára is biztosítja a

A Prima Primissima a legnagyobb összeggel dotált magyar

lehetőséget a tehetség kibontakoztatására, új utak ki-

díj, amelyet évente 10 kategóriában kapnak meg a magyar köz-

próbálására, egészséges életmód folytatására.

élet jelentős személyiségei kiemelkedő teljesítményükért. Je-

el az összesen egy milliárd forint nagyságrendű befektetés

Az együttműködés számos előnyét sorolhatjuk fel. Egy-

megvalósulása révén. Ennek egyharmada származott bank-

részt kompromisszumok nélkül valósulhatott meg a beruhá-

lenleg az irodalom, színház és filmművészet, képzőművészet,

hitelből, egyharmada EU-s támogatásból és egyharmada az

zás: a rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetően a

tudomány, oktatás és köznevelés, építészet és építőművészet,

apátság és a bank apportjából.

pinceépítés, a borászati technológia beszerzése és a szőlő-

sajtó, népművészet és közművelődés, zeneművészet és a sport

telepítés jó minőségben és megfelelő tempóban haladhatott.

területén elért kimagasló eredményeket díjazzák.

Másrészt a bank rákényszerített minket a racionális tervezésre,
és folyamatos kontrollt biztosít. Az ilyen jellegű projekteknél

Az egyedülálló elismerés erényeként mindenképpen kieme-

DR. TAKÁCS ILDIKÓ

lendő, hogy kategóriái rugalmasan alkalmazkodnak a társada-

ugyanis fennáll a veszély, hogy a főszereplők rögeszméket
követnek, vagy beleszeretnek bizonyos részletekbe, amelyek

Dr. Takács Ildikó, 35 éve a díjat alapító Demján Sándor mun-

lom aktuális témáihoz, leképezve az újonnan megjelenő

elterelik a figyelmet a lényegről.

katársa, jelenleg a Kanadai Kereskedelmi Kamara elnöke,

igényeket. Ennek jegyében jött létre 2007-ben a Junior Prima díj.

a Prima Primissima Alapitvány kuratóriumának tagja, a
Ugyanakkor az is fontos számunkra, hogy az Apátság

Nemzetközi Reklámszövetség volt alelnöke.

megmutathatja, egy egyházi intézmény nem befelé forduló
Néhány éves tevékenység után az Apátsági Pincészetet

emberek gyülekezete, hanem képes profán gazdasági tevé-

már jegyzik a borpiacon, bevezetett márkanévvel rendelke-

kenységgel fenntartani magát, a világra nyitottan gondolkodni.

zünk, amire nagyon büszkék vagyunk. A siker alapja a hosszú

Nem utolsó sorban azért jó a Pannonhalmi Apátsági Pincé-

távú gondolkodás és elkötelezettség, hiszen szőlőt legalább

szetnél dolgozni, mert a felelősség szakmai önállósággal is

ötven évre ültetnek, és a pincéket sem néhány évre építik.

párosul.

A DÍJRÓL
Demján Sándor 2003-ban alapította a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával a
Prima Primissima Díjat, amely azóta rangot, általános társa-
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AMIKOR A MINŐSÉG MINŐSÉGGEL TÁRSUL

A díj létrehozásában és fejlesztésében kiemelkedő szere-

letése. A 2007-ben alapított Junior Prima Díjon belül az MKB

pet játszanak az olyan társalapítók, mint az MKB Bank. Ezek

Bank a sport kategóriát hozta létre, amelyet szoros együttmű-

a szervezetek nem csak anyagilag járulnak hozzá a díjhoz, il-

ködésként fog fel: a „hozzáadott érték” mindkét „szerződő fél”

letve az ezt fenntartó alapítványhoz, de kapcsolatrendszerük,

részéről fontos elvárás. A sportoló a kitartását, szorgalmát, erőn-

sajátos értékeik, amelyek a munkatársaik munkáján keresz-

létét, tehetségét adja, amihez a bank biztosítja az anyagi felté-

Az MKB Bank tizenkettedik éve áll arany fokozatú tá-

tül nyilvánulnak meg, szintén emelik az elismerés rangját.

teleket és támogatását. Feltörekvő és sikeres fiatalok számára

mogatóként egy igazi magyar sikersportág, a kajak-

különösen fontos a visszajelzés és a motiváció. Jó teljesítmé-

kenu mögött. Ez idő alatt a sportolók 326 érmet

Az MKB Bankkal 1997-ben kezdődött kapcsolatunk,

nyek nélkül nincs fejlődés, fejlődés nélkül pedig nincsenek célok,

szereztek a felnőtt világversenyeken. A 2008-as pekingi

amelynek már az elején létrehoztuk az MKB Ranglistát, amely

nincs életerő és dinamizmus. A bank a díj alapításával szeretné

olimpiáról – a magyar küldöttség legsikeresebb szak-

az adott évben elért eredmények szerint rangsorolja a spor-

jelezni a fiataloknak, hogy érdemes dolgozni és teljesíteni, mert

ágaként – két arany, egy ezüst és egy bronzéremmel

tolókat a versenyidények végeztével. A jelenleg MKB Kajak-

az eredmények előbb-utóbb meghozzák az elismerést.

tértek haza. A jelenhez persze a jövő tehetségei is hoz-

kenu Árfolyam néven futó kezdeményezés révén a legjobb

zátartoznak: Kovács Katiék mögött máris komoly ered-

férfi és női kajakosokat, kenusokat, valamint a legkiválóbb if-

AZ MKB BANK
MINT TÁRSALAPÍTÓ
A Junior Prima Díj támogatása a társalapítók részéről hosszú

12 ÉVES MÚLT

távú elkötelezettséget jelent, társadalmi felelősségvállalásuk

Példaértékű a társalapító cégek együttműködése is, ame-

ményeket elért utánpótlás sorakozik fel. Többek között

júsági – férfi és női – versenyzőket díjazza a bank. Büszkén

szerves része. Minden társalapító, így az MKB is, egy-egy olyan

lyek – bár más-más kategóriában, de hasonló célokat és ér-

ez is hozzájárult, hogy az MKB Bank további négy

mondhatom, hogy a rangsorolás mára komoly presztízsérté-

kategóriát támogat, amely stratégiájához, értékeihez illeszke-

tékeket képviselve – közösen fejlesztik a díjat, és döntenek

évvel, a londoni olimpiáig meghosszabbította együtt-

ket vívott ki magának. Kőbán Rita, Kovács Katalin, Janics

dik. Az MKB Bank évtizedek óta szívügyének tekinti a magyar

például arról, hogy kiket fogadnak el ebben a partnerségben

működését a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel.

Natasa, Storcz Botond, Vereczkei Ákos, Kammerer Zoltán –

sportélet alakulását, így vált a csapatsportok legaktívabb és

a további kategóriák támogatására.

csak pár név sportágunk hazai és világsztárjai közül, akik az

legeredményesebb támogatójává. A sportnál első kézből lehet

előkelő listán eddig helyet kaptak. Nagy örömünk, hogy az

megtanulni, mennyire fontos az utánpótlás nevelése; ahol nin-

A Junior Prima Sport díjban öt éven keresztül évente 10

csenek tehetséges fiatalok, akik készek átvenni a stafétát, akik

fiatal sportoló részesülhet, ez egyenként 7000 eurós elisme-

készülnek a feladatra és a felelősségre, ott a siker is csak pil-

rést jelent. A díjakat 2008-ban minden társalapító a saját ren-

lanatnyi, véges lehet – és ez nemcsak a sportra igaz.

dezvényén adta át és gálaesten ünnepelte meg a díjazottakat.

MKB Bank ebben a formában már 12 éve segíti a legsikeresebb sportolóinkat pályafutásuk sikeres folytatásában.

D R . B A R ÁT H E T E L E

OLIMPIAI SIKEREK

Az MKB Bank célja, hogy az elismerésben részesült fiatalokA díj megalapításakor – rendkívül szerencsés módon – két fél

kal folyamatos kapcsolatot ápoljon. Így például az MKB Café

Dr. Baráth Etele országgyűlési képviselő 1995 óta a Ma-

hasonló érdekei találkoztak: egyidejűleg merült fel mind Demján

– a dolgozók szavazatai alapján neves vendégeket felvonul-

gyar Kajak-kenu Szövetség elnöke. Irányítása alatt a kajak-

Tekintélyes múltú kapcsolatunk három olimpián is átível.

úr, mind pedig a bank részéről, hogy az utánpótlás képzése és

tató beszélgető-show – meghívottai között is üdvözölhetjük

kenu az utóbbi évtizedek legsikeresebb magyar olimpiai

Nem is akármilyeneken, hiszen páratlan versenyeknek és si-

támogatása nélkülözhetetlen, hiszen nélkülük nincs jövő. Ezen

majd a nyerteseket, és természetesen minden banki ren-

sportágává nőtte ki magát.

kereknek lehettünk tanúi. 2000-ben Sydney-ben minden idők

közös érdekek találkozásának köszönhető a Junior Prima díj szü-

dezvényen szeretettel látjuk őket.
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legjobb produkcióját könyvelhettük el: a tizenkét olimpiai szám
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TEHETSÉGEKBŐL
KLASSZISOK

döntőiből tízben volt magyar egység. Kolonics György kenu
egyesben, Pulai Imre és Novák Ferenc kenu kettesben,

HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG

senyző is szerepelt: Benedek Dalma, Kucsera Gábor, Paksy
Tímea és Vajda Attila. A 2008-as díjátadón ismét dominált
sportágunk, hiszen három versenyzőnk, Kiss Tamás, Kozák

Kammerer Zoltán és Storcz Botond kajak kettesben,

Őszintén el kell mondanom, hogy még ebben a sikersport-

Kammerer Zoltán, Vereckei Ákos, Storcz Botond és Horváth

Ahhoz, hogy a kajak-kenu sport hosszú távon is eredmé-

Gábor pedig kajak négyesben állhatott fel a dobogó legfelső

nyes maradjon, és az eddigiekhez hasonló sikerek szület-

tendőkben az eredmények mellett sok nehézség is felmerült a

fokára. A négy aranyérem mellett sportolóink két ezüstöt és

hessenek majd Londonban, elengedhetetlen a „hátországunk”

sportág berkein belül. Az MKB Bank elhivatottságát és követ-

egy bronzot is nyertek. Athénban, 2004-ben folytatódott a ki-

támogatása, fejlesztése. Szerencsére ezt az MKB Bank is ma-

váló széria: Janics Natasa kajak egyesben, Kovács Katalin

gáénak érzi: a kajak-kenu nagyjai mellett az a fiatal tehetsé-

és Janics Natasa kajak kettesben, Kammerer Zoltán, Vereckei

gek pályáját is egyengeti, nyolc éve külön díjazva az utánpótlás

Ákos, Storcz Botond és Horváth Gábor pedig kajak négyes-

legjobbjait.

ben győzedelmeskedett. Mellettük egy ezüstöt és egy bron-

Danuta és Szabó Gabriella a részesült az elismerésben.

ágban sem megy minden zökkenőmentesen. Az elmúlt esz-

MÉLTÓ EMLÉK KOLÓNAK

kezetességét bizonyítja, hogy a bank a problémák ellenére is
stabilan áll a sportág mellett, és továbbra is hosszú távon szá-

A nemrég tragikus hirtelenséggel távozott Kolonics György

mol velünk. Ezt bizonyítja, hogy a pekingi olimpia után lejárt

kétszeres olimpiai bajnok kenus az MKB Kajak-kenu Árfolyam

szerződést követően a szövetség és a bank újabb négy évre

történetének kiemelkedő személyisége volt: a kenusok között

szóló, a londoni olimpiáig tartó együttműködést írt alá. Meg-

zot is begyűjtöttek a versenyzők. Pekingből Vajda Attila kenu

A bank a szövetségen keresztül egy-egy ifjú férfi és hölgy-

az összes addigi kiírást – mind a tizenegyet – megnyerte. Koló

győződésem, hogy versenyzőink a jövőben is az eddigiekhez

egyesben, Kovács Katalin és Janics Natasa pedig kajak ket-

versenyzőt is támogat, bízva abban, hogy a fiatal reménysé-

egyedülálló teljesítménye és emléke előtt tisztelegve a bank

hasonló sikereket érhetnek el az MKB Bank támogatásával.

tesben hozott haza aranyat. A két első helyezés mellett egy

gek hozzáállásukkal, magatartásukkal, eredményeikkel

az MKB Kajak-kenu Árfolyam örökös bajnoki címét adomá-

ezüst és egy bronzérem tette a magyar küldöttség legered-

meghálálják a támogatást. Ilyen értelemben az MKB Bank „fel-

nyozta neki, valamint életre hívta a Kolonics György Utánpót-

ményesebb csapatává a kajak-kenu csapatot.

fedezettje” a világ és Európa-bajnok Benedek Dalma és

lás Díjat, amelyet minden esztendő végén a legkiemelkedőbb

Kucsera Gábor, akik máris igazi klasszisai a kajaksportnak.

teljesítményt nyújtó versenyzők kapnak meg.

Mindezek mellett a 2008-ban az MKB Bank kiemelt támogatója volt a szegedi utánpótlás (U23-as) kajak-kenu Európabajnokságnak.

JUNIOR PRIMÁK
A bank támogatásával megsegített utánpótlás-műhelymunkánk sikerének fontos értékmérője, hogy a legkiválóbb fiatal sportolók részére létrehozott Junior Prima Díj Magyar Sport
kategória tíz díjazottja közül 2007-ben négy kajak-kenus ver-
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„TŰZOLTÓ LESZEK, VAGY KATONA…”
VAGY CSILLAGÁSZ

szavahihetőséget és a politikai függetlenséget; megalakulá-

is szembe kerül. Nagyon jó volt látni, hogy egy üzletember

sunk óta élvezzük a mindenkori államelnök támogatását, a

megérti azt, hogy Magyarország egyik legfontosabb beruhá-

szervezet védnökeként.

zása a fiatalok taníttatása. Annak biztosítása, hogy a nehezebb körülmények között élők is kitörhessenek, tehetségük

Az MKB Bank értékteremtő tevékenységének fő pillére

Jelentős, a piacon egyébként egymással konkuráló cégek

a kiemelkedően tehetséges, de szociálisan hátrányos

állnak mögöttünk, amelyek a szervezeten belül jól megértik és

helyzetű gyermekek támogatása, tanulmányaik elvég-

kiegészítik egymást. Az MKB Bankkal is egy versenytárs, az OTP

zésének elősegítése egészen a felsőfokú diploma meg-

Bank révén vettük fel a kapcsolatot: Csányi Sándor, az OTP

szerzéséig. A felelős társadalom olyan tehetségeknek

K E R É N Y I G Y Ö N G YV É R

ne kallódjon el a szegénységük miatt.

Bank elnök-vezérigazgatójának közbenjárásával jutottunk el Erdei
Tamás elnök-vezérigazgató úrhoz. Ez is szépen példázza, hogy

is biztosítja a kitörés és érvényesülés lehetőségét, akik
különben elkallódnának. Ebben a bank elkötelezett

Kerényi Gyöngyvér: az MKB Ösztöndíj Programjának első

két vetélytárs felülemelkedhet az üzleti szempontokon, és ösz-

szövetségese a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat,

végzős diákja. Tíz éven keresztül kapta az ösztöndíjat, friss

szefoghat, ha a társadalom érdekeit tartja szem előtt.

ahol Erdei Tamás, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója

diplomásként jelenleg a Waberer’s Holding kontrolling osz-

13 éve tölti be a felügyelő bizottság elnöki tisztét.

tályán dolgozik.

MKB ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
A SZOLGÁLAT TÖRTÉNETE

Az MKB Bankkal 13 éve állunk kapcsolatban, több programunkat is támogatják. Ezek közül kiemelkedik az 1997-ben

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot néhány tár-

létrehozott MKB Ösztöndíj Program, amely együttműködé-

Az ösztöndíjat nyilvános pályázat útján hirdetjük meg min-

sammal egyetemben először Hannoverben, majd 1990 ta-

sünk legelején, Erdei úr ötletéből született. Visszaemlékezve

den évben, általános iskolás kortól lehet jelentkezni: kritérium

vaszán Budapesten is megalapítottuk. Személyes történetem

saját iskolai éveire, eszébe jutott, hány tehetséges, de na-

a 4,5 fölötti tanulmányi átlag, az osztályfőnök ajánlása. Figye-

Edvi Péter: a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapí-

1989 karácsonyára nyúlik vissza: elkeveredtem Csegődre,

gyon szegény gyerek tanulmányainak finanszírozásával küsz-

lembe vesszük a szociális helyzetet, valamint a tanulmányi ver-

tója és vezetője, munkáját önkéntesként végzi 1982 óta.

Romániába, egy árvaházba, ahol elképedve láttam 120 hal-

ködtek a szülők. Magyarországon évente mintegy 100 ezer

senyeken elért eredményeket is. Az ösztöndíj programnak 100

Németországban él, ahol kutatóként kórélettannal foglal-

dokló gyermeket, akiknek megpróbáltam segíteni.

gyermek születik, közülük több tízezren nagyon szegény sor-

résztvevője van, minden évben új pályázatot hirdetünk meg.

ban nevelkednek: nem étkeznek, nem öltözködnek rende-

Amennyiben a tanuló teljesítménye az előírt 4,5-ös átlag alá

sen, fűtetlen lakásban laknak.

esik, akkor először figyelmeztetést kap, másodszorra viszont

EDVI PÉTER

kozik. Célja, hogy amikor majd leköszön az elnöki tisztről,
Akkoriban több száz hasonló szervezet alakult Magyar-

rendezett, jó gazdasági háttérrel rendelkező szervezetet

országon. Részben szomorúan, másrészt pedig büszkén

hagyjon hátra.

30

megvonjuk tőle a juttatást. Amennyiben viszont évről-évre tel-

mondhatom, hogy mára gyakorlatilag csak mi maradtunk

Aki ilyen körülmények között nő fel, az valószínűleg nem

meg. Alapelvként tűztük ki a tisztességes működést, a

tanul rendesen, sőt nem egyszer előfordul, hogy a törvénnyel

jesíti a feltételeket, egészen felsőoktatási tanulmányai befejezéséig jogosult lehet a havi 16.000 forintos támogatásra.
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AZ ELSŐ, FRISS
DIPLOMÁS ÖSZTÖNDÍJAS

és bár ők nem lettek ösztöndíjasok, megállják helyüket az élet-

MINDENT BELE!

ben. Szívesen emlékszik vissza az ünnepélyes keretek között, minden évben sorra kerülő ösztöndíj átadásra is, ahol

A program első, frissen végzett diplomása, Kerényi
Gyöngyvér tíz éven keresztül volt ösztöndíjas. Gyöngyvér

lehetőség nyílt a találkozásra a többi ösztöndíjassal és a bank

Az MKB Bank 2005 júliusa óta a tizenhatszoros magyar

munkatársaival.

bajnok, tizenhétszeres magyar kupagyőztes és kétsze-

1997-ben, a VIII. kerületi Jókai Mór Általános iskola 7. osztá-

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS
KEZDETE

res KEK-győztes Veszprémi Kézilabda Club névadó, fő

lyos növendékeként jelentkezett a pályázatra, osztályfőnöke,

Gyöngyvér szakmai gyakornokként kezdett el dolgozni a

támogatója. A bankkal kialakított stratégiai együttmű-

Az MKB Bankkal 2005-ben indult az együttműködésünk.

Szmoditsné Kajtár Bea felhívására. Gyöngyvér akkor került új

szintén a Szolgálat támogatói közé tartozó Waberer’s-nél, ma

ködése példaértékűnek számít Magyarországon. A klub

A bank akkoriban gondolkozott azon, hogy elindul a sporttá-

iskolába, nagy volt benne a bizonyítási vágy. Emellett inspi-

pedig már a kontrolling osztály munkatársa. 2008-ban további

az idei évben költözött be a város új sportcsarnokába,

mogatás irányába. Úgy tudom, hogy a foci és a kézilabda jöt-

rációt jelentett az is, hogy szülei számára rendkívül nagy teher

négy ösztöndíjasunk kapta meg diplomáját. A jövőben az

a Veszprémi Arénába, amelynek finanszírozó banki part-

tek számításba. Nekünk 2004-ben nagyon jelentős

volt a négy gyerek taníttatása, kitűnő tanulmányaival viszont

MKB Bank azt tervezi, hogy lehetőséget biztosít az ösztöndí-

nere is az MKB Bank.

meccseink voltak, a bank képviselői is rendszeres látogatói

lehetősége nyílt a támogatás elnyerésére.

jasoknak szakmai gyakorlatuk elvégzésére, kölcsönös ér-

voltak a mérkőzéseknek.

deklődés esetén pedig állásajánlatot is tesz nekik.
Sikeres és eredményes csapatot kerestek, az évadot köAz ösztöndíjasok minden évben meghívást kapnak a Szol-

vetően jelezték felénk, hogy érdekes lehetne egy hosszú távú

gálat és az MKB Bank egy másik közös programjára, az Ope-

együttműködés velünk. A mi klubunk semmilyen állami támo-

raház Diótörő előadására is, 1200 kisdiák társaságában. Azt

gatásban nem részesül, hosszú évtizedek óta „önellátóak” va-

HAJNAL CSABA

szeretnénk elérni, hogy a tanulás és az étkeztetés mellett a

gyunk. Veszprém környékén nem voltak nagy cégek, amelyek

szellem és a kultúra is fontos része legyen a gyerekek életé-

Hajnal Csaba, az MKB Veszprém ügyvezető igazgatója, ere-

felkaroltak volna bennünket, és itthon még nem terjedt el a né-

nek. Amikor a szó szoros értelmében tombolnak az előadás

deti szakmáját tekintve vegyészmérnök, 1977-ben a csa-

metországi példa, hogy ügynökségek keresik meg a klubokat.

után az örömtől, és pirosra tapsolják a kezüket, akkor tudom,

pat technikai vezetőjeként kezdett el dolgozni, 20 éve vezeti

hogy ez is helyes döntés.

a klubot.

Megtanultuk eladni magunkat, ugyanakkor képviselni is az ér-

A későbbiekben pedig saját magát ösztönözte, mert ha

dekeinket. Természetesen ez nem ment volna kiemelkedő szak-

eddig jól teljesített, akkor menni fog ez ezután is, mert a ké-

Az ösztöndíj program kiegészítéseként a bank minden

pessége megvan hozzá, nem lustulhatott el. Gyöngyvér nagy

évben 150 gyermeknek biztosít egyszeri tanszer hozzájáru-

jelentőséget tulajdonít a folyamatos ösztönzésnek, hiszen

lást, és ha már az étkeztetésről esett szó: gyermekélelmezési

ennek köszönhetően jobban tanult, sokkal több lehetősége

programunkat is patronálja. A pénzbeli támogatáson túl ki kell

A tárgyalások sikeresen zajlottak, és végül 2005 júniusá-

adódott akár kiegészítő képzéseken is részt venni. Teljesít-

emelnem azt a szakmai segítséget is, amelyet a bank köny-

ban aláírtunk egy kőkemény, ugyanakkor a szakmai önálló-

ménye a családban ösztönzőleg hatott a többi testvérre is,

velésünkben és szervezetünk könyvvizsgálatában nyújt.

ságunkat biztosító, korrekt szerződést három plusz két évre.
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mai eredmények nélkül. Tudomásunk szerint ilyen felépítésű és
működtetésű klub jelen pillanatban nincs több hazánkban.
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Ez annyit jelentett, hogy a szerződés első három éve alatt bi-

Nagyon tetszett nekem egyébként Erdei úr reakciója egy

A bankkal való kiváló együttműködésünk újabb elemeként

zonyos feltételek teljesítése mellett – egész pontosan hat le-

konkurens bank kézilabda liga támogatásával kapcsolatban.

az MKB Bank a finanszírozója lett ennek a világszínvonalú

hetséges címből legalább három megszerzése esetén –

Üdvözölte ezt a lépést, mert ezzel még több pénz jött be a

csarnoknak, amelyben már ideális körülmények között játsz-

további két évre hosszabbodik meg a szerződés.

sportágba, és kifejtette azt a véleményét, hogy örülne, ha még

szuk a meccseinket. Nagyon nagy jelentősége van ennek a

legalább négy-öt nagy cég ugyanígy cselekedne.

csapat életében, hiszen így minden klubszerető tagunkat üdvözölhetjük mérkőzéseinken.

Talán ennek a gondolatnak is köszönhető, hogy a bank
stratégiai üzleti partnereinek is felajánlotta a részvételt klubunk
támogatásában, és ezzel lehetőséggel – természetesen a mi
legnagyobb örömünkre – többen is élnek. A klub vezetése
és a játékosaink is nagyra értékelik ezt az együttműködést,
hiszen a bank támogatásával biztosított a zökkenőmentes
működés, és szívesen jönnek egy olyan klubba játszani, amelyet egy nagy és komoly múlttal rendelkező cég támogat.

A VESZPRÉMI ARÉNA, AZ MKB
VESZPRÉM OTTHONA
AZ UTÁNPÓTLÁSKÉPZÉS
Amikor egy veszprémi vezető külföldre látogat, biztos, hogy
Miután teljesítettük a feltételeket, meghosszabbítottuk a

szóba kerül a kézilabda, ismernek bennünket és rendre gra-

Végre méltó helyet kapott a klub ajándéküzlete is, ahol a

szerződést, amely pontosan meghatározza, hogy mire költ-

tulálnak sikereinkhez. Az Eurosport csatorna állandó közvetí-

szurkolók a csapathoz fűződő emléktárgyakat vásárolhatnak,

hetjük a kapott támogatást. Eddig például az összeg 5%-át

tője mérkőzéseinknek, hatalmas reklámlehetőség ez a

természetesen ezeket a bevételeket mind visszaforgatjuk a

kötelezően utánpótlás-fejlesztésre kellett fordítanunk, ám ez

városnak. Ennek ellenére az ország 25 éve legsikeresebb ké-

működtetésbe. Örömmel látom, hogy a bank dolgozói és ügy-

az arány a következő években 7%-ra nőtt. Felelősségteljes

zilabda csapatának nem volt ideális csarnoka, így a lelkes és

felei is egyre nagyobb számban és – ma már elmondhatom

kikötés a bank részéről, hiszen nem csak a jelenben gon-

kitartó szurkolótábort is sokszor nehezen tudtuk befogadni.

– rendszeresen látogatják a mérkőzéseinket, és hiszem, hogy

dolkozik, hanem tervezhetően a jövőre is, felismerve azt, hogy

Kevés volt a belépőkből származó bevétel, és jogdíjat sem

klubunk sikeressége a bank hírnevét is erősíti.

a fiatalok ösztönzésével érhetőek el biztosan a következő si-

tudtunk kérni a közvetítésekért. Veszprém városa már évek

kerek.

óta tervezte egy új sportcsarnok megépítését.
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