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OLVASÓI KALAUZ
ÖRÖMMEL TÖLT EL BENNÜNKET, HOGY – A 2007. ÉVRÔL ELSÔ ALKALOMMAL KIADOTT RÖVID FENNTART1
HATÓSÁGI JELENTÉST KÖVETÔEN – 2008-RÓL MÁR JÓVAL RÉSZLETESEBB FORMÁBAN, „B” TÍPUSÚ JELENTÉSBEN MUTATHATJUK BE ÖNNEK AZ MKB BANK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT ERÔFESZÍTÉSEIT.
TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁSI TEVÉKENYSÉGEINKRÔL A TOVÁBBIAKBAN IS ÉVENTE KÍVÁNUNK
BESZÁMOLNI. AZ ELSÔ ÍZBEN KIADOTT „B” TÍPUSÚ JELENTÉS HATÁRAIBAN, MÉRÉSI MÓDSZEREIBEN NEM
TÖRTÉNTEK JELENTÔS VÁLTOZÁSOK AZ ELÔZÔ JELENTÉSTÉTELI IDÔSZAKHOZ KÉPEST. MEGKEZDTÜK AZONBAN A GRI STANDARDJAINAK MEGFELELÔ, EGYSÉGES FENNTARTHATÓSÁGI ADATBÁZISUNK KIALAKÍTÁSÁT,
ÍGY A JELENTÉSBEN ENNEK ADATAIRA IS TÁMASZKODHATTUNK.
A KIADVÁNYBAN KIZÁRÓLAG AZ MKB BANK ORSZÁGHATÁROKON BELÜLI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓINKAT GYÛJTÖTTÜK ÖSSZE, AZ ÁGAZATON BELÜLI ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG ÉS AZ ADATOK
HOZZÁFÉRHETÔSÉGE MIATT. MIUTÁN CSR-STRATÉGIÁNKBAN MINDEGYIK TERÜLETET FONTOSNAK TARTOTTUK, A JELENTÉS BESZÁMOL GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNKRÔL. MIVEL MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETÜNKRÔL ÉS GAZDASÁGI EREDMÉNYEINKRÔL ÉVES JELENTÉSÜNK RÉSZLETES ADATOKAT TARTALMAZ, ITT CSAK A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT FOGLALTUK ÖSSZE. GAZDASÁGI ADATAINKAT A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELÔÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL ADTUK MEG, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
ADATAINK BELSÔ NYILVÁNTARTÁSAINKBÓL SZÁRMAZNAK. AHOL MÁSKÉPP NEM JELÖLTÜK, AZ ADATOK
MÉRÉSEKEN, SZÁMÍTÁSOKON ALAPULNAK. A JELENTÉST HARMADIK FÉLLEL NEM TANÚSÍTTATTUK.
AHOL RENDELKEZÉSRE ÁLLTAK, KORÁBBI ÉVEK ADATAIT IS BEMUTATJUK AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG
ÉRDEKÉBEN. IGYEKEZTÜNK A GRI SZERINTI „B” SZINTHEZ MEGKÖVETELT, MINIMÁLIS SZÁMÚ INDIKÁTORHOZ
KÉPEST JÓVAL TÖBB TERÜLETET PREZENTÁLNI. TÖBB ESETBEN A PÉNZÜGYI SZEKTORRA KIDOLGOZOTT SZEKTORSPECIFIKUS MUTATÓKRA IS KÖZLÜNK INFORMÁCIÓT.
A JELENTÉSBEN SZÁMOS HELYEN OLVASHATÓK MUNKATÁRSAINKTÓL, ILLETVE KÜLSÔ ÉRINTETTJEINKTÔL
SZÁRMAZÓ RÖVID IDÉZETEK, AMELYEK SZÁNDÉKAINK SZERINT JOBBAN RÁVILÁGÍTANAK TEVÉKENYSÉGÜNK
SZEMÉLYES OLDALÁRA.
BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY – A KISSZÁMÚ HAZAI VÁLLALAT EGYIKEKÉNT – ÚTTÖRÔ SZEREPET VÁLLALUNK TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK GYAKORLÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓBBÁ TÉTELÉBEN, AZ ERRÔL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSBAN.
KÖSZÖNETTEL VESSZÜK A JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEKET, ÉSZREVÉTELEKET, KÉRDÉSEKET,
AMELYEKET AZ IMPRESSZUMBAN MEGADOTT ELÉRHETÔSÉGEKEN VÁRUNK.
KELLEMES ÉS HASZNOS ELMÉLYÜLÉST KÍVÁNUNK!
MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

1 Global Reporting Initiative – GRI – által kidolgozott nemzetközi jelentéstételi rendszer G3 útmutatója
alapján „C” típusú jelentés
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Tehetséges és kiváló tanulmányi átlagot elérô, ám szociálisan hátrányos helyzetû gyerekek
támogatására alapított 1997-ben MKB ösztöndíjat az MKB Bank. A Nemzetközi Gyermekmentô
Szolgálat szakmai
együttmûködésével
odaítélt
támogatásban
jelenleg
100 diák
részesül.
Tehetséges
és kiváló
tanulmányi átlagot
elérô,
ám szociálisan
hátrányos
helyzetû
gyerekek
támogatására alapította 1997-ben az MKB ösztöndíjat a Bank. A Nemzetközi Gyermekmentô
Szolgálat szakmai együttmûködésével odaítélt támogatásban jelenleg 100 diák részesül.
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ELNÖKI KÖSZÖNTÔ
Tisztelt Olvasó!
Jelenével és közel hat évtizedes múltjával az MKB Bank az
ország egyik meghatározó pénzintézete. Büszkék vagyunk
arra, hogy mûködésünk alatt mindvégig élvezhettük mind
lakossági, mind vállalati és intézményi ügyfeleink bizalmát.
Ez elsôsorban annak köszönhetô, hogy folyamatosan és eredményesen alkalmazkodunk átalakuló környezetünkhöz. Az
egyik ilyen jelentôs változás, hogy – a hatékony és prudens
mûködésen túl – érintettjeink egyre inkább a fenntartható
fejlôdés elveit követô, társadalmilag felelôs magatartást várnak el tôlünk.
Ezeket az elvárásokat felismerve és elfogadva, a bankunk
által hosszú ideje követett filozófiára – Értéket ôrzünk, értéket
teremtünk – alapozva nem kisebb célt tûztünk ki magunk elé,
mint hogy középtávon a pénzügyi szektor egyik példamutató pénzintézetévé váljunk társadalmi felelôsségvállalásban.
Üzletvitelünk során figyelembe vesszük külsô és belsô érintettjeink hosszú távú érdekeit csakúgy, mint természeti környezetünk fenntarthatóságát. E törekvésünk elérésében
egyaránt építünk az MKB Bank jelentôs társadalmi szerepvállalási hagyományaira, munkatársaink elkötelezettségére,
valamint a mindehhez nélkülözhetetlen, korszerû intézményrendszerre.
A társadalmi felelôsségvállalás és fenntarthatóság gondolata és gyakorlata elválaszthatatlan belsô kultúránktól.
Eredményeink mögött
mögött munkatársaink
munkatársaink lelkesedése,
lelkesedése,alkotóealkotóreje, tudása,
ereje,
tudása,kreativitása
kreativitásarejlik.
rejlik. Tudjuk,
Tudjuk, hogy
hogy eddig
eddig is sokat
tettünk a társadalmi felelôsségvállalás terén, mint ahogyan
azt is: a jövôben még többet fogunk tenni a társadalomért,
amelyben tevékenykedünk. Arra törekszünk, hogy kölcsönös
elônyöket hozó, kiszámítható, stratégiai jellegû kapcsolatokat építsünk ki érintetteinkkel.
Ezt a fajta hosszú távú elkötelezettséget ismerte el 2008A
ban aa Good
Good CSR
CSR program
programkeretében
keretébena abíráló
bírálóbizottság
bizottság
Stratégiai
CivilCivil
Együttmûködés
Legjobbja
díjjal,
amelyet
25
„A
Stratégiai
Együttmûködés
Legjobbja”
díjjal,
amelyet
vezetô
hazai
nagyvállalat
közül
25
vezetô
hazai
nagyvállalat
közülítéltek
ítéltekmeg
megaz
azMKB
MKB Banknak.
Banknak.
Ez az elismerés is a társadalmi felelôsség jegyében kifejtett
erôfeszítéseink megsokszorozására kötelez bennünket, ahogyan 2008-ban is fontos lépéseket tettünk azért, hogy a felelôs mûködés elemeit a bank mûködésébe integráljuk.
Számba vettük az eddig ezen a téren elért eredményeket, felmértük az elôttünk álló lehetôségeket. Ennek kézzelfogható
megnyilvánulása a 2008-as Fenntarthatósági Jelentésünk,
amely – a Global Reporting Initiative (GRI) által kidolgozott
nemzetközi jelentéstételi rendszer alapján – ezúttal „B” szinten, a tavalyi „C” után annál jóval részletesebben számol be
az elért sikerekrôl. Hozzákezdtünk továbbá középtávú társadalmi felelôsségvállalási stratégiánk kialakításához.

Eredményeink rendszerezése az elkövetkezendô évekre
szóló feladatok kitûzésében is a segítségünkre volt. Fontos
célunk a társadalmi felelôsségvállalási tevékenység irányítási
rendszerének, szervezeti kultúrájának megteremtése, és már
dolgozunk a GRI standardjainak megfelelô fenntarthatósági
adatbázis kialakításán. Arra törekszünk, hogy még inkább
érvényesítsük alaptevékenységünkben a fenntarthatósági
szempontokat, fokozva érintettjeink bevonását, élénkítve a
velük való párbeszédet. Ehhez kapcsolódik társadalmi felelôsségvállalási tevékenységünk átláthatóságának növelése,
és ebbe az irányba mutat 2008-as jelentésünk kiadása is.
Természeti környezetünk védelme érdekében kifejtett tevékenységünk az eddigieknél is hangsúlyosabb lesz, aminek
érdekében már folyamatban van további lehetôségeink részletes felmérése, munkatársaink bevonásával. Az itt dolgozók
felelôssége alapvetô a Bank mûködésében, ahogyan a Bank is
felelôsséget érez munkatársai iránt. Ezért szeretnénk elmélyíteni a belsô párbeszédet társadalmi felelôsségvállalási tevékenységeink továbbcsiszolása és végrehajtása érdekében. Az
eddig is elismert támogatási és adományozási tevékenységünk a jövôben is hangsúlyos eleme marad felelôs mûködésünknek.
A fentiekkel összhangban és azokon túlmutatóan arra
törekszünk, hogy az MKB Bank társadalmi felelôsségvállalási
tevékenysége valóban példaértékû legyen. Ezért nemcsak a
legjobb gyakorlatok vállalaton belüli megvalósítását tûzzük
ki célul, hanem megrendelôi és tulajdonosi szerepünkben el
kívánjuk érni, hogy felelôsségvállalási elveink megjelenjenek
partnereink és a csoporthoz tartozó leányvállalataink mûködésében is.
William Clay Ford Jr., a Ford Motor Company igazgatótanácsának elnöke úgy fogalmazta meg a különbséget a jó és a
kiváló vállalat között, hogy míg elôbbi kiváló termékeket és
szolgáltatásokat állít elô, utóbbi nem éri be ennyivel: arra is
törekszik, hogy jobb hellyé tegye a világot. Akár jobb idôk,
akár – mint a mostani idôszakban – rosszabb idôk járnak: az
MKB Bank társadalmi, gazdasági és természeti környezete
iránt érzett felelôssége, a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége változatlan marad.

Erdei Tamás
elnök-vezérigazgató
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1. 2008. – ÚJ KIHÍVÁSOK ÉVE
1.1. A PÉNZPIACI-GAZDASÁGI VÁLSÁG
ÉS HATÁSAI
2008 összességében kedvezôtlen, egyre romló mûködési
környezetet jelentetett, a nemzetközi pénzügyi és világgazdasági válság októberi eszkalációja, egyensúlytalansága
miatt sérülékeny állapotában érte a hazai gazdaságot. A relatíve még mindig magas költségvetési hiány, az elmaradó
strukturális reformok, a már válság elôtt lelassult növekedés,
a relatív versenyképesség elvesztése, a politikai elit kiegyezés
képtelensége, a privát szektor eladósodottságának mértéke
a devizahitelezés magas arányával, nemzetközi összevetésben is fokozott és tartós sebezhetôségben öltöttek testet,
mert a gazdaság alapvetôen kitett a külsô források bevonhatóságának minden tekintetben.
1.2. VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET
2008. februárjában lépett hatályba a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhetô tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény, melynek célja, hogy a befektetôk egységes, magas színvonalú kiszolgálásban és érdekvédelemben
részesüljenek. A jogszabály rendelkezik a befektetési vállalkozások mûködésérôl, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettségrôl, az ügyfelek befektetô védelem szempontjából történô minôsítésérôl, az ügyfelek befektetési termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos megfelelésének és alkalmasságának vizsgálatáról, és az ügyletek végrehajtásáról.
Továbbá 2008-ban változott, illetve hatályba lépett jogszabályok:
– a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény
– a tôkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
– a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
– 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérôl
– 2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítôrendszer stabilitásának erôsítésérôl
– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérôl
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1.3. A HAZAI BANKSZEKTOR 2008-BAN
Míg 2008 augusztusától erôsödtek, októberben már eszkalálódtak a globális pénzügyi válság, illetve annak nyomán a
recesszió hatásai Magyarországon, mely a hazai bankrendszerre is alapvetô hatást gyakorolt. Ez alapján 2008-at két
markánsan különbözô szakasz jellemezte a fôbb üzleti állományok alakulása szempontjából is. A vállalati és lakossági
szektor hitelkereslete szeptemberig viszonylag kiegyensúlyozott növekedési pálya mentén mozgott, októbertôl azonban a válság eszkalációja, a recessziós félelmek alapjaiban
változtatták meg a gazdasági szereplôk hitelhez jutási esélyeit és étvágyát. Ezt követôen a szûkös devizalikviditás
miatt több hazai bankpiaci szereplô is megszüntette svájci
frank és japán jen alapú deviza hitelek nyújtását, megdrágította a hitelek árát és a hitelhez jutás feltételeit is jelentôsen
megszigorította. Mindezen lépések az év hátralévô részében
az állományok további bôvülésének megtorpanásához
vezettek.
2008-ban a vállalati szektor fokozatosan, egyre nagyobb
mértékben használta fel tartalékait, minimálisra csökkentette
likviditását. A lakossági megtakarítások növekedése 2008ban minimális volt, a piac csupán az év végén kialakult szûkös
likviditási helyzetben kibontakozott éles kamatverseny miatt
pezsdült némileg fel. 2008-ban a piaci környezet nem kedvezett az alternatív megtakarítási lehetôségeknek, így az elmúlt
években megindult kedvezô tendenciák, mely e formák
arányának növekedését tükrözte, megtorpant. A megtakarítások alacsony szintje hosszú távon a fenntartható növekedés akadálya lehet.
A 2006-tól megfigyelhetô trend folytatódásaként, a bankszektor teljesítménye 2008-ban tovább romlott. A pénzügyi
válság közvetlen (megdrágult, majd beszûkült refinanszírozás) illetve közvetett (recesszió miatt lassuló állományi növekedések, gyengülô árfolyam, megnövekedett céltartalékképzés) hatásai a szektor teljesítményét alapvetôen meghatározták.
A PSZÁF által publikált adatok szerint az év elsô 9 hónapjában felhalmozódott 381,0 Mrd Ft-os adózott eredmény az év
végére 303,2 Mrd Ft-ra olvadt. A szektor tavalyi adózott profitja 6,6 %kal - 21,5 Mrd Ft-tal - kisebb a 2007. évi 324,7 Mrd Ftos nyereségnél. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az
OTP Bank profitjának részeként 117 Mrd Ft nettó eredmény
az OTP–Garancia Biztosító tavalyi értékesítésének volt
köszönhetô, a szektor adózott nyeresége mindössze 186,2
Mrd Ft, 57 %-a az elôzô évinek. A szektor összesített mérlegfôösszege 2008 végén 29 222 Mrd Ft-ot tett ki, 19,9 %-kal
bôvült 2007 végéhez képest. A hitelintézetek tôkehelyzete
továbbra is szilárd, 2008 végén az átlagos tôkemegfelelési
mutató az elôzetes adatok szerint 11,06 % volt, azaz az elôzô
évi szinthez (11,01 %) hasonló.
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2. AZ MKB BANK BEMUTATÁSA
2.1. RÖVIDEN A BANKRÓL
Az 1950-ben alapított MKB (Magyar Külkereskedelmi Bank)
létrehozásának célja a nemzetközi fizetési forgalomban való
részvétel, elsôsorban a külkereskedelemmel kapcsolatos
bankári feladatok ellátása volt. Az 1987-es bankreform során,
a kétszintû bankrendszer kialakulásakor az MKB teljes körû
kereskedelmi banki felhatalmazást kapott, amely alapján új
üzletágak sikeres beindítása és felfuttatása történt meg. A
belföldi vállalatok komplex kiszolgálása rövid idô alatt a bank
fô üzletágává vált.
Az elsô sikeres hazai nagybanki privatizáció során az MKB
Bank fejlôdésében hosszútávon elkötelezett, nemzetközileg
elismert, hazájában jelentôs szerepet játszó pénzintézet szerzett többségi részesedést a bank tôkéjében. Az MKB stratégiai tulajdonosa a közel 90%-os tulajdonrésszel bíró, müncheni székhelyû BayernLB.
A Bank a 80-as évek végén megkezdte, majd a 90-es évek
elején számottevôen továbbfejlesztette a privát bankszolgáltatásokat, a pénz- és devizapiaci valamint a tôkepiaci tevékenységet. 2001. végére az értékpapír-kereskedelmi tevékenység integrációjával az MKB Bank univerzális bankká vált.
Az MKB Bank stratégiai érdekeltségei, 2001-tôl az MKB Euroleasing és 2007-tôl az MKB Biztosítók egyedülálló, komplex
szolgáltatásokat kínálnak a gépjármû-finanszírozási és a biztosítási piacon. Az MKB, stratégiai partnerei, az MKB Nyugdíjpénztár, az MKB Egészségpénztár révén, számottevô pozíciót
épített fel a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári piacon.
Az MKB Bank 2005-tôl meghatározó szerepet tölt be a
BayernLB közép-kelet európai terjeszkedési stratégiájának
megvalósításában. Ennek pillérei 2006-tól az MKB-Unionbank Bulgáriában (60%-os MKB tulajdonrész) illetve az MKB
Romexterra Bank Romániában (80,49%-os MKB tulajdonrész).
Az MKB kedvezô megítélésû, tapasztalt intézménye, a gazdasági átalakulás során sikeresen ôrizte meg tôkeerejét és
stabil pénzügyi pozícióját és ezt követôen dinamikus fejlôdés
révén a hazai bankrendszer máig egyik vezetô bankjává, univerzális szolgáltatásokat nyújtó pénzintézetévé vált.

Az MKB Bank legfontosabb adatai (2008. december 31.)
Mérlegfôösszeg

2 656,6 Mrd Ft

Adózás elôtti eredmény
Piaci részesedés

2

7,6 Mrd Ft
8,1%

Ügyfelekkel szembeni követelések3

2 018,4 Mrd Ft

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek4

1 087,8 Mrd Ft

5

Mûködési hatékonyság

66,9%

Munkatársak éves átlagos száma

2 259

Ügyfelek száma
Bankfiókok száma

329 000
81

Az MKB Bank Zrt. fôbb tulajdonosai a 14,094 Mrd Ft értékû
jegyzett tôke %-ában (2008. december 31.)
Tulajdoni hányad
BayernLB

89,62%

P.S.K. Beteiligungsverwaltung

9,88%

Egyéb

0,50%

2Az MKB Bank mérlegfôösszeg szerinti piaci részesedése, magyar számviteli
szabályok szerint, nem konszolidált adatok alapján számítva. Adatok forrása: MNB.
3 IFRS, nem konszolidált adatok alapján
4 IFRS, nem konszolidált adatok alapján
5 A mûködési költségek, illetve a nettó kamat- és jutalékbevételek hányadosa. IFRS, nem konszolidált adatok alapján
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Stratégiai érdekeltségek (2008. december 31.)
Cég neve

Tevékenység

MKB-Euroleasing Autólízing
Szolgáltató Zrt.

Gépjármû-finanszírozás

MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.
MKB-Euroleasing Zrt.

Gépjármû-finanszírozás
és fogyasztói hitelezés
Gépjármû-értékesítéshez kapcsolódó
szolgáltatások teljes köre

MKB-Euroleasing Autópark Zrt.

Gépjármû-finanszírozás

MKB Befektetési Alapkezelô Zrt.

Befektetésialap-kezelés

MKB Általános Biztosító Zrt.
MKB Életbiztosító Zrt.

vagyonbiztosítás
életbiztosítás

MKB Unionbank AD (Bulgária)

Teljes körû engedéllyel
rendelkezô kereskedelmi bank

MKB Romexterra Bank S.A.
(Románia)

Teljes körû engedéllyel
rendelkezô kereskedelmi bank

Euroingatlan Kft

Ingatlanfejlesztés

2.2. AZ MKB BANK KÜLDETÉSE,
JÖVÔKÉPE, ÉRTÉKEI
A közel 60 éves MKB Bank a kezdetektôl fogva a magyar
bankrendszer egyik meghatározó tagja. Univerzális pénzintézeti csoportként, nagyfokú döntési kompetenciával rendelkezünk. Hagyományosan erôs nagyvállalati, intézményi valamint projekt-finanszírozási pozíciókkal bírunk. A lakossági
piacon, a mikro-, kis- és középvállalati szegmensben, illetve a
pénz- és tôkepiaci szolgáltatások területén növeljük piacrészesedésünket. Stratégiai üzleti érdekeltségeink vannak a
biztosítás, a pénztárak, a befektetési alapkezelés valamint a
projekt, ingatlan, speciális, és gépjármû finanszírozáshoz
kapcsolódó komplex szolgáltatások területén.
Az MKB középtávú stratégiai célkitûzései:
– Az MKB Bank a magyar bankpiac egyik meghatározó univerzális pénzintézete.
– A termék választék teljessége, a szolgáltatások színvonala,
valamint az ügyfélkapcsolatok intenzitása tekintetében
vezetô szerepet tölt be valamennyi ügyfélszegmensben.
– A Bank meghatározó piaci szerepét meg kívánja ôrizni a
nagyvállalati és intézményi üzletágban, valamint projektfinanszírozásban.
– A pozícióit erôsíti a lakossági, mikro- és kisvállalati szegmensben, illetve a pénz- és tôkepiaci szolgáltatások területén.
– Stratégiai partnerségeket és kapcsolatrendszert épít ki a
minél teljesebb termékkínálat nyújtása, illetve szélesebb
ügyfélkör elérése érdekében.
Küldetésünk
– Az ország egyik meghatározó univerzális pénzintézeti csoportjaként lakossági, vállalati és intézményi ügyfeleinknek
egyaránt életpályájuk bármely pontján kölcsönösen
elônyös üzleti kapcsolatra törekedve kiváló minôségû
pénzügyi szolgáltatások széles választékát nyújtjuk.
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– Hagyományainkra büszkén támaszkodva, ügyfeleink igényeit középpontba állítva folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat.
– Egyre szélesebb pénzügyi szolgáltatásokat kínálva bôvítjük
ügyfélkörünket.
– Az értékek teremtésének és ôrzésének jegyében, felelôsségünk tudatában fokozottan törekedünk szûkebb és tágabb
közösségünkben a társadalmi szerepvállalásra.
– Tulajdonosaink számára tartós és kiegyensúlyozott jövedelmezôséget biztosítunk
Jövôképünk
Értéket ôrzünk, értéket teremtünk
Alapértékeink
Minôség iránti elkötelezettség
– Tudatában vagyunk, hogy jövôképünk megvalósulásának
záloga a folyamatosan, megbízhatóan nyújtott magas
minôség.
Személyes kiszolgálás
– Tevékenységünk középpontjában ügyfeleink állnak. Szilárd
szakmai alapokon álló személyes tanácsadással aktívan
segítjük ôket pénzügyi céljaik elérésében.
Állandó megújulás
– Termékeink, szolgáltatásaink, kiszolgálási modelljeink
folyamatos fejlesztését alapkövetelménynek tartva egyedi,
megkülönböztetô megoldásokra törekedünk.
– Ösztönözzük munkatársaink kezdeményezô készségének
kibontakozását.
Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
– Becsületesen, korrekt módon eljárva, hosszú távú, kölcsönösen elônyös kapcsolatokra törekedünk. Mind partnereinknek, mind egymásnak tett ígéreteinket betartjuk.
Tisztelet és tolerancia
– Partnereinket és egymást tisztelettel kezeljük. A munkatársi
kollektíva sokszínûségében elônyt látunk.
Együttmûködés
– Csapatként dolgozunk. Az együttmûködésbôl idônként
óhatatlanul adódó problémákhoz, feszültségekhez megértéssel, empátiával közelítünk.
Munkatársaink megbecsülése
– Munkatársainkat szigorú teljesítményelv alapján értékeljük.
Felelôsségvállalásukat, fegyelmezettségüket, lojalitásukat
megbecsüljük.
– Elôsegítjük szakmai fejlôdésüket és egyéni karrierjüket.

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I

2.3. A BANK MÛKÖDÉSI SZERKEZETE
2.3.1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
A tavalyi év során számottevôen változott az MKB Bank szervezeti felépítése. Megszûnt az Ügyvezetôség, és így az eddigi
három-pilléres irányítási-ellenôrzési rendszert egy új, két-pilléres modell váltotta fel. Az átalakítás céja a napi irányítási
tevékenység és a tulajdonosi ellenôrzési tevékenység határozotabb elválasztása volt, az üzleti tevékenység hatékonyságának növelése érdekében. A tulajdonosi képviselet ezentúl
kizárólag a Felügyelô Bizottságban valósul meg. A kiemelkedôen fontos stratégiai kérdésekben ügydöntô hatáskörökkel
bôvültek a Felügyelô Bizottság ellenôrzési feladati.

2.3.2. DÖNTÉSHOZATAL ÉS
ELLENÔRZÉS
A bank legfôbb döntéshozó szerve a közgyûlés, amely a részvényesek összességébôl áll. A részvényesek a közgyûlésen
felszólalhatnak, a társaság irataiba betekinthetnek, és meghozzák a közgyûlés hatáskörébe tartozó döntéseket. A minôsített többséget biztosító befolyással rendelkezô részvényes
a társaság közgyûlésén minden egyes közgyûlési hatáskörbe
tartozó kérdésben egymaga képes érvényes határozatot
hozni. Az Alapszabály rendelkezik arról, hogy a szavazatok
legalább 5%-át képviselô kisebbségi részvényesek csoportja
a közgyûlési meghívó kézhezvételétôl számított nyolc napon
belül az ok megjelölésével kérheti az Igazgatóságtól, hogy
valamely kérdést tûzzön a közgyûlés napirendjére. Az
Alapszabály rendelkezik arról is, hogy minden részvényes
jogosult a közgyûlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt, indítványt tenni, valamint szavazni. A társasági törvény elôírja, hogy a közgyûlés napirendjére tûzött ügyre
vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek
a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást
megadni.
A bank ügyvezetô szerve az Igazgatóság, amely 2008-ban 6
fôbôl állt, akik mindannyian az MKB Bank alkalmazottjai. Az
igazgatósági tagokat határozott, három éves idôtartamra a
közgyûlés választja. Az Igazgatóság elnöke ügyvezetôi szerepkörrel rendelkezik. Az elnök-vezérigazgató feladatait a
közgyûlés és a Felügyelô Bizottság által meghatározott
középtávú és éves tervszámok figyelembevételével végzi.

J E L E N T É S

Az MKB Bank Igazgatósága (2008. december 31.)
Név

Tagság kelte

Beosztás

Erdei Tamás

(1991)

az MKB Bank Zrt.
elnök-vezérigazgatója

dr. Balogh Imre

(2004)

az MKB Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese

Bolla Csilla

(2004)

az MKB Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese

dr. Patyi Sándor

(2003)

az MKB Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese

dr. Kraudi Adrienne

(2008)

az MKB Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese

dr. Simák Pál

(2008)

az MKB Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese

Az Alapszabály rendelkezése szerint a Felügyelô Bizottság
ellenôrzi a társaság ügyvezetését, amelynek keretében az
Igazgatóság tagjaitól és a társaság vezetô állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, egyes, az
Alapszabályban rögzített igazgatósági döntések jóváhagyása
során pedig ügydöntô Felügyelô Bizottságként jár el. Szintén
az Alapszabály rendelkezik arról, hogy ha a Felügyelô
Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége
jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyûlés valamely
határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve
a részvényesek érdekét, a Felügyelô Bizottság rendkívüli közgyûlést hívhat össze, és javaslatot tehet annak napirendjére.
A minôsített többséget biztosító befolyással rendelkezô részvényes képviselôket delegál az MKB Bank Felügyelô
Bizottságába, ahol a részvényesi képviselôk csoportja (9 tagból 6 tag) minden, a Felügyelô Bizottság hatáskörébe tartozó
kérdésben képes érvényes – az Igazgatóság által végrehajtandó – határozatot hozni. Az Alapszabály szerint a Felügyelô
Bizottság tagjainak egyharmada (jelenleg a 9 tagból 3 tag) az
üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselôibôl áll, akiket a közgyûlés a jelölést követô elsô ülésen köteles
Felügyelô Bizottsági taggá választani kivéve, ha a jelöltekkel
szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A Felügyelô
Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a
munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelô Bizottság
többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi
álláspontját a közgyûlésen ismertetni kell.
A Belsô Ellenôrzés a Felügyelô Bizottság és az elnök-vezérigazgató irányítása alatt mûködik. Tevékenysége kiterjed a
Bank jogszabályoknak megfelelô mûködése elôsegítésére, a
banki belsô szabályzatokban foglalt elôírások betartásának
ellenôrzésére, valamint a banki tevékenység biztonsági, áttekinthetôségi és célszerûségi szempontból történô vizsgálatára, átfogó és célvizsgálatok keretei között. A Belsô Ellenôrzés
mûködésének célja a Bank ügyfelei eszközeinek és a tulajdonosok érdekeinek védelme.
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Az MKB Bank Felügyelô Bizottsága (2008. december 31.)
Tagság kelte

Név

Beosztás

dr. Michael Kemmer

(2008)

a Bayerische Landesbank elnöke

Paul Bodensteiner

(2003)

a Bajor Pénzügyminisztérium
osztályvezetôje

dr. Kotulyák Éva

(2007)

az MKB Bank Zrt. jogtanácsosa

Asbótné Tóth Éva

(2007)

az MKB Bank Zrt. tanácsosa

Alois Steinbichler

(2008)

a Kommunalkredit AG
vezérigazgatója

dr. Ralph Schmidt

(2008)

a Bayerische Landesbank
Igazgatóságának tagja

Lôrincz Ibolya
Lôrincz Ibolya (2008)
Dudásné

az MKB Bank Zrt.
fôosztályvezetô-helyettese

Andreas Dörhöfer

(2008)

a Hypo Alpe-Adria Bank
International AG
Igazgatóságának tagja

dr. Siegfried Naser

(2001)

a Sparkassenverband Bayern
ügyvezetô elnöke

Az irányító testületek tagjainak aránya nemek alapján
Irányító testület

Férfi

Nô

Igazgatóság

66,7%

33,3%

Felügyelô Bizottság

66,7%

33,3%

Az irányító testületek tagjainak aránya korcsoportok alapján
Irányító
testület
Igazgatóság
Felügyelô Bizottság

<40
közöttiek

40-50
közöttiek

50<
feletti

17,00%

33,00%

50,00%

-

-

100,00%

2.3.3. FOLYAMATOK A FELELÔS
MÛKÖDÉSÉRT
Az MKB Bank felelôs mûködését, a döntéshozatal és ellenôrzés már bemutatott funkcióink kívül, egyrészt az erre szolgáló további szervezeti funkciók, másrészt a Bank mûködését
meghatározó szabályzatok biztosítják.
– A Hitelbizottság az MKB állandó, az Igazgatóság és a
Felügyelô Bizottság alatti legmagasabb delegált döntési
hatáskörrel rendelkezô testülete. Mûködésének célja a hitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatvállalás megfelelô szinten tartása.
– Az Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottság (ALCO) feladata a
likviditási kockázat, a kamatkockázat, az árfolyamkockázat
(deviza és értékpapír) és a tôkemegfelelési kockázat kezelésére vonatkozó elvi politika kimunkálása és elôterjesztése
az Igazgatóság részére.
– A Bankfejlesztési Bizottság üzletpolitikai-, termék- és informatikai fejlesztések, projektek, programok, valamint beruházások kérdésében illetékes döntéshozó testület, melynek
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feladata a fejlesztési igények és a Bankcsoport stratégiai
célkitûzéseinek összhangját biztosítani.
– A Javadalmazási Bizottság felelôssége a társaság vezérigazgatójának jutalmazásával, valamint a munkaszerzôdése
megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a vezérigazgatóhelyettesek esetében a fenti kérdésekben hozott igazgatósági döntések jóváhagyása.
– A magyar Bankokra vonatkozó összeférhetetlenségi helyzetek törvényi szinten szabályozottak (Hpt. 57. §). A bankok
Felügyelô Bizottsági és Igazgatósági tagjait a PSZÁF engedélyezi. Az engedélyezési eljárás része az összeférhetetlenségi helyzetek fenn nem állásáról szóló nyilatkozat és annak
PSZÁF általi vizsgálata. A Bank Felügyelô Bizottsági tagjai
éves tájékoztatást kapnak a Felügyelô Bizottsági tagságból
eredô jogokról és kötelezettségekrôl. Az Igazgatóság
ügyrendje az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza.
A vezetô testületek ülésein a vezetô jogtanácsos részt vesz,
aki az esetlegesen felmerülô összeférhetetlenségi helyzetek kezelésére iránymutatást ad.
– Az irányító testület elszámoltathatósága szempontjából
fontos a felelôsségek delegálásának nyomon követhetôsége, amit a Munkáltatói jogok szabályzata határoz meg.
– Az elôvigyázatosság elve a megelôzési, elemzési, oktatási
és kommunikációs tevékenység útján valósul meg. Az MKB
Bank jelentôs erôforrásokat használ fel a különbözô események bekövetkezési valószínûségének értékelésére, elemzésére. Oktatási programokon keresztül, minden szakirányban az alkalmazottak a nem kívánt események jellegzetességein, példáin keresztül kapnak felkészítést a várható eseményekre és a szükséges reakciókra. A már ismert és
elemzett tapasztalati események feldolgozása további értékes adalékot ad a megelôzéssel foglalkozó területek eredményeihez. A belsô kommunikációs eszközök és csatornák
rendszeres használata biztosítja az elôvigyázatosság fenntarthatóságát.
– A fô felelôségi és stratégiai körök ellátásához a munkaköri
leírásokban szereplô lényeges elvárásként a szaktudás,
szakmai ismeretek a felsôfokú szakirányú végzettség, az
idegennyelv-ismeret, illetve az iparági tapasztalat mellett a
törvényi elôírások, belsô szabályzatok, tervelôírások ismerete és alkalmazása valamint az adott területen szerzett
gyakorlat szerepel.
– A CSR-politika kidolgozásáért és megvalósításáért a társasági igazgatási és marketing-kommunikációs vezérigazgatóhelyettes felel.

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I

2.4. TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI
FELELÔSSÉGÜNK
2.4.1. KÖZÉPTÁVÚ CSR CÉLKITÛZÉSEINK
Az MKB Bank kezdettôl fogva célul tûzte ki, hogy középtávon
a pénzügyi szektornak a társadalmi felelôsségvállalásban
egyik leginkább példamutató pénzintézetévé váljunk. Ennek
megvalósításához az általunk meghatározott CSR stratégiai
területek és célok 2008-2010 közötti idôszakra az alábbiak.

Az alaptevékenység által meghatározott felelôsségvállalás fejlesztése
– az alaptevékenység szakszerû, magas minôségû elvégzésével az MKB a társadalom számára értéket teremt
– felelôsségünk a jogszerû, eredményes és hatékony mûködés, ennek folyamatos fejlesztése
– törekszünk arra, hogy a társadalmi felelôsségvállalás elvei
megjelenjenek szolgáltatásainkban és mûködésünk mindennapjaiban
A társadalmi felelôsségvállalási tevékenység irányítási rendszerének, szervezeti kultúrájának megteremtése
– törekszünk arra, hogy minél pontosabban megismerjük
környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainkat
– az MKB vezetése elkötelezett amellett, hogy a társadalmi
felelôsségvállalás témáját és elveit a vezetési rendszerekbe
beépítse
– a felelôs mûködést az MKB szervezeti kultúrájának egyik
alapjává kívánjuk tenni
Érintett-kapcsolatainkból fakadó felelôsségünk
– az MKB felismerte, hogy mûködésének érintettjeit azonosítani szükséges, és velük egyenrangú párbeszédet kell folytatnia
Munkatársainkért való felelôsség
– munkatársainkkal szemben magas szintû elvárásokat hatá-
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rozunk meg, a jól teljesítô munkatársak számíthatnak az
MKB megbecsülésére
– külsô érintettjeink felé munkatársaink képviselik a Bankot,
ezért a szükséges információk átadásával biztosítjuk, hogy
felelôsen járjanak el, és hitelesen képviseljék a jelen stratégiában foglaltakat
Felelôsség a természeti környezetért
– az MKB felismerte a természeti környezettel szemben fennálló felelôsségét
– folyamatosan programokat dolgozunk ki környezeti terhelésünk csökkentésére
– támogatjuk munkatársaink ilyen irányú egyéni és csoportos
kezdeményezéseit
Támogatások, adományozás
– az MKB – lehetôségeihez mérten – támogatja a társadalmi
problémák megoldását célzó erôfeszítéseket
– a Bank számára kiemelt jelentôségû ügy a kultúra támogatása
Példamutatás a felelôsségvállalásban
– el kívánjuk érni, hogy az MKB társadalmi felelôsségvállalási
tevékenysége megfeleljen az élenjáró elveknek és gyakorlatoknak, ennek érdekében folyamatosan figyelemmel
kísérjük a pénzintézeti szektor és legjobb gyakorlatokkal
bíró vállalatok munkáját
– megrendelôi és tulajdonosi szerepeinkben arra törekszünk,
hogy felelôsségvállalási elveink és rendszereink megjelenjenek partnereink és a Csoporthoz tartozó leányvállalataink
mûködésében
Átlátható kommunikáció
– az MKB számot kíván adni érintettjei felé tevékenységének
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól
– ennek érdekében kialakítja, és folyamatosan fejleszti nempénzügyi beszámolási rendszerét

Erdei Tamás – MKB Bank, elnök-vezérigazgató
„Egy bank számára a felelôs mûködés alapvetô fontosságú a sikeres tevékenységhez. Az
elmúlt évtizedekben, és különösen az elmúlt években egyre erôsödik az a jogos igény a
különbözô társadalmi szereplôk részérôl, hogy a vállalatok felelôsségét tágabb keretben
értelmezzük. Mindannyian aggódunk a környezet állapotáért, felháborodunk, ha azt látjuk,
hogy sérülnek az emberi jogok, és magánemberként gyakran fordul elô, hogy csalódottan
vesszük tudomásul: egyedül nem tudjuk megváltoztatni a dolgokat. Egy vállalatban egy lelkes csapat részeként más a helyzet. Stratégiai szemlélettel képesek vagyunk felmérni lehetôségeink határait, kitûzhetjük, és együtt megvalósíthatjuk a célokat. Lelkesítô és hálás feladat
ez – még akkor is, ha tudjuk, véget nem érô feladatról van szó –, hiszen minden lépés elôre
visz, és úgy hiszem, ha csak kicsivel is, de jobbá teszi a világot. Jelenleg a CSR-menedzsment
elemeit alakítjuk ki és érezhetô, hogy még termérdek a tennivaló. Azonban a tanulási folyamat eddigi szakaszában is sok pozitív visszajelzést kaptunk, kezdjük rendszerben látni, hogy
mit csináltunk eddig is jól, és melyek további feladataink. Úgy érzem, hogy a visszajelzések és
eredményeink igazolják: jó úton járunk.”
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3. GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY
3.1. A KELETKEZETT GAZDASÁGI
ÉRTÉKTÖBBLET ELOSZTÁSA
Gazdasági teljesítményünk társadalmi hasznát mutatja be,
hogy a különbözô érintettjeink milyen arányban részesülnek
az általunk megtermelt gazdasági értéktöbbletbôl.
Gazdasági értéktöbblet felosztása 2008-ban (IFRS)
Érintetti csoportok
Megtermelt közvetlen gazdasági érték:
a.) Bevételek:

M Ft
67 339
67 339

Felosztott gazdasági érték:

60 755

b.) Mûködési költségek

29 062

c.) Alkalmazotti bérek és juttatások

24 519

d.) Tôkebefektetôknek szánt kifizetések

5 404

e.) Államkasszába történô befizetések

817

f.) Közösségi befektetések

953

Visszatartott nyereség:

6 584

3.2. AZ ÜZLETÁGAK GAZDASÁGI
TELJESÍTMÉNYE
Az MKB Bank 2008-ban üzletileg kifejezetten sikeres esztendôt
zárt, a fôbb üzleti állományok dinamikus bôvülést mutattak,
számos üzletágban az MKB és a csoport megôrizte, illetve
tovább növelte piaci részesedését. A nemzetközi pénzügyi válság, a recessziós világ- és hazai gazdasági környezet ellenére az
MKB Bank likviditása és tôkeereje az év során folyamatosan szilárd és biztonságos szintet ért el, megfelelve úgy a saját, mint a
tulajdonosi illetve a felügyeleti limiteknek és elvárásoknak.
Az MKB Bank üzleti szempontból sikeres 2008. évi teljesítménye mérlegadataiban is tükrözôdik. A Bank Nemzetközi
Számviteli Szabályok (IFRS) szerinti mérlegfôösszege 2008ban az inflációt jóval meghaladóan 18,8%-kal 2656,6 Mrd Ftra nôtt. A romló gazdasági környezetet elsôsorban a 2007 évihez képest 54,9%-kal 35,1 Mrd Ft-ra megnövekedett céltartalékképzés tükrözte (2007: 22,7 Mrd Ft). Ez meghatározó részben az alsó-középvállalati szegmenshez köthetô, miközben a
nagyvállalati és projekt portfolió kis mértékben romlott, a
lakossági pedig javult. Fentiek eredôjeként a Bank 2008 évi
IFRS nem konszolidált adó elôtti eredménye 53,1%-kal mérséklôdve 7,6 Mrd Ft-ot ért el (2007: 16,1 Mrd Ft).
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3.2.1. VÁLLALATI ÜZLETÁG
2008-at az MKB Bank alapvetôen nem az állományi bôvülésnek,
hanem a meglévô portfolió karbantartásának, minôsége megtartásának illetve javításának, valamint a jövedelmezôség növelésének szentelte. A betétgyûjtésen túlmenôen, az MKB Bank keresztértékesítést és díjbevétel generálást célzó törekvéseivel összhangban likviditás-kezelési és befektetési célra, nyíltvégû befektetési
alapokkal, saját kibocsátású kötvényekkel, állampapírok széles
választékával állt vállalati ügyfelei rendelkezésére. Belföldön egyes
szegmensekben a piachoz képest mérsékeltebb növekedés, a
hitelezés tudatos visszafogása volt jellemzô, különösen októbert
követôen. Az MKB Bankban a belföldi gazdasági környezet fokozatos romlása az alsó-középvállalati szegmenst érintette leginkább, a folyamat már 2007-ben elkezdôdött. Ezért 2008-ban a
hangsúly a dinamikus üzleti bôvülés helyett elsôsorban a meglevô állományokon, a meglevô portfolió „tisztításán” volt.
3.2.2. RETAIL ÜZLETÁG
2008-at számos üzleti siker fémjelezte, az üzletág tovább erôsítette pozícióit a hitelezésben és a befektetési piacon. Az értékesítési tevékenység dinamizmusa változatlanul erôs, miközben
szerkezete tovább tolódott a magasabb hozzáadott értékû pl.
befektetési termékek felé. Az eredmények jelentôségét kiemeli,
hogy azokat tovább romló gazdasági környezetben és változatlanul kiélezett versenykörnyezetben valósította meg az üzletág.
2008. során a bank lakossági ügyfeleinek száma 32 ezerrel 286
ezerre nôtt. A termékfejlesztéseken túlmenôen az üzletág sikeréhez a fiókhálózat további bôvítése, az elektronikus csatornák változatlanul duplaszámjegyû bôvülési dinamikát mutató penetrációja,
az azokon bonyolított tranzakciók ugrásszerû növekedése is hozzájárult, miközben a minôségi kiszolgálás primátusa sem csorbult.
A kisvállalati üzletág 2007-tôl került a Bank stratégiai fókuszába, ügyfeleink száma 2008. végére elérte a 29.150-et.
2008-ban megkezdôdött a kisvállalati üzletág üzleti modelljének, folyamatainak, kockázatkezelési rendszerének további
fejlesztése, szem elôtt tartva az MKB Bank a „Személyesen
Önnek” koncepciójú, egypontos kiszolgálási modelljét.
3.2.3. PÉNZ- ÉS TÔKEPIAC
Az üzletág a rendkívül volatilis és negatív piaci, gazdasági
környezetben 2008 során is megtartotta, bizonyos szegmensekben tovább növelte üzleti aktivitását – jelentôs mértékben hozzájárulva a Bank üzleti teljesítményéhez és stratégiai
céljainak megvalósításához.
A befektetési alapok kínálatának és állományának növelése
kiemelt helyen szerepel a Bank középtávú stratégiájában. 2008ban az MKB volt az egyetlen jelentôs alapkezelô, aki növelni
tudta állományát a mintegy 25%-kal csökkenô szektorban.
Az üzletág szerepe fokozatosan nô a diverzifikált, saját kibocsátású értékpapír alapú elsôdleges forrásbevonásban a Bank
számára. MKB Bank belföldön változatlanul az egyik vezetô
hitelintézeti kibocsátóként 2008-ban 72,4 Mrd Ft össznévértékû forint alapú kötvényt hozott forgalomba (10,6%-os piacrész a jelzálog kibocsátásokat is tartalmazó állományban).
Az egyes üzletágak teljesítménye az MKB Bank 2008-as Éves
Jelentésének Üzleti jelentésében részletesen bemutatásra kerül.
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Az MKB Bank támogatásával rendezték meg a „Lélek és Test Kertésztôl Mapplethorpe-ig” elnevezésû
kiállítást
a Szépmûvészeti
Múzeumban.
plakáton
a magyar
származású
Brassaï híres,
Az
MKB
Bank támogatásával
rendezték
meg a A
„Lélek
és Test
Kertésztôl
Mapplethorpe-ig”
címû
Picassóról
készült fotója látható.
kiállítást a Szépmûvészeti
Múzeumban. A plakáton a magyar származású Brassaï híres, Picassóról
készült fotója látható.
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4. TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY
4.1. ÉRINTETTJEINK
4.1.1. AZ MKB BANK ÉRINTETTJEI
Az MKB Bank társadalmi felelôsségvállalási tevékenysége a
bank érintetti körének felmérésén és azonosításán alapul,
melyet CSR-stratégiánk kialakítása során tettünk meg.
Mindennapi mûködésünkben arra törekszünk, hogy a társadalommal, a gazdasággal és a környezettel kapcsolatos felelôsségi szempontokat egyaránt érvényre juttassuk. Ügyfeleinken, munkavállalóinkon és tulajdonosainkon túlmenôen
kiemelt érintetti körnek tekintjük a civil és helyi közösségeket, stratégiai partnereinket, szakmai szervezeteket és szállítóinkat. Együttmûködéseinkben a tartós kapcsolatokra és
hosszú távú, kölcsönös elônyökre építünk.
Az érintettjeinkkel kialakított kapcsolataink, illetve a velük
folytatott párbeszéd csatornáink részletes bemutatása az
alábbi fejezetekben található.
4.2. MUNKATÁRSAINK
4.2.1. AZ MKB BANK MUNKATÁRSAI
Az MKB Bank állományi létszáma 2008. végére 2259-re nôtt a
2007. végi 1978-ról. Ebbôl 45 fôt határozott, 2214 fôt határozatlan idôre szóló munkaszerzôdéssel foglalkoztattunk.
Részmunkaidôs munkatársaink száma 47 fô volt. A külföldi
foglalkoztatottak száma 15, a fogyatékossággal élô munkavállalók száma 8 fô volt. A foglalkoztatottak 67%-a nô, 33%-a
férfi. Az MKB Banknál eltöltött átlagos szolgálati idô hossza
6,9 évre csökkent a tavalyi 7,4 évrôl), a munkavállalók átlagéletkora a 2007-es 37,4 évrôl 37,0 évre fiatalodott. A dolgozók
52%-a rendelkezik felsôfokú (fôként szakirányú) végzettséggel. A munkatársak kor szerinti megoszlása kiegyensúlyozottságot mutat.
A Kollektív Szerzôdés szabályozza mindazokat a Bank és a
munkavállalók közötti munkaviszonyokkal kapcsolatos kérdéseket, amelyeket jogszabályok nem rendeznek, illetve
amelyek szabályozására a jogszabályok felhatalmazást
adnak. A Kollektív Szerzôdés hatálya – a vezetô állású munkavállalókat kivéve – a Bankkal munkaviszonyban álló valamenynyi munkavállalóra kiterjed (a teljes állományi létszám
99,7%-a). A Kollektív Szerzôdés hatálya tekintetében a
Bankban az elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek minôsülnek vezetô állású munkavállalónak, akikkel a
Bank – külön feltételekkel – vezetôi munkaszerzôdést köt.

A munkaerô régióra bontott létszáma (2008. december 31.)
Régiók

Teljes
munkaidôs

Határozott idôre
szóló munkaszerzôdés

14

43

Részmunkaidôs

Összesen

2

45

2169

45

2214

Összesen

2212

47

2259

127

Dél-Dunántúl

54

Észak-Magyarország

51

Észak-Alföld

82

Közép-Dunántúl

96

Nyugat-Dunántúl

84

Összesen

2259

A fluktuáció 2008-ban 15%-ra csökkent. A kilépôk arányában nemek szerint nem mutatható ki különbség. Korcsoportok szerint a legfiatalabbak és a legidôsebbek között nagyobb a kilépés, illetve nyugdíjba vonulás aránya. Budapest
környékén és az ország keleti felében alacsonyabb, az ország
nyugati felében magasabb volt a fluktuáció.
A fluktuáció mértéke különbözô szempontok szerint
Ismérvek
Nem

Korcsoport

Régió

Határozatlan idejû
munkaszerzôdés

1765

Dél-Alföld

14. A munkaerô a foglalkoztatás módja szerint
Szerzôdés
típusa

Záró létszám

Közép-Magyarország

Csoportok

Kilépôk
Záró Kilépôk
száma létszám aránya

Férfi

112

742

15%

Nô

226

1517

15%

30 év alattiak

118

631

19%

30-40 év közöttiek

115

886

13%

41-50 év közöttiek

49

445

11%

50 év feletti

56

297

19%

Budapest és környéke

231

1765

13%

Alföldi Régió

21

127

17%

Dél-dunántúli Régió

12

54

22%

Északi Régió

5

51

10%

Keleti Régió

12

82

15%

Közép-dunántúli Régió

27

96

28%

Nyugati Régió

30

84

36%

Összesen

338

2259

15%
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A Bank munkavállalói különbözô szempontok szerint
Ismérvek

Csoportok
Férfi

Nem

Foglalkozás típusa

32,80%

Nô 1 517

67,20%

Fizikai

Állampolgárság

16

0,70%

Szellemi 2 243

99,30%

Külföldi állampolgárságú

Korcsoport

Fô Megoszlás
742

15

0,70%

Magyar állampolgárságú 2 244

99,30%

30 év alattiak

631

27,90%

30-40 év közöttiek

886

39,20%

41-50 év közöttiek

445

19,70%

50 év feletti

297

13,20%

elnök-vezérigazgató

1

0,04%

vezérigazgató-helyettesek

5

0,22%

ügyvezetô igazgatók

21

0,93%

középvezetés

167

7,39%

beosztott munkavállalók 2 065

91,41%

Vezetô-beosztott

Fogyatékossággal élôk

Fogyatékossággal élôk

8

0,40%

Egyéb munkavállalók 2251

99,60%

Külsô érintettjeink felé munkatársaink képviselik a Bankot,
ezért kiemelten fontosnak tartjuk megfelelô felkészültségüket, teljesítményük mérését és elismerését, számukra a megfelelô munkakörülmények megteremtését és azt, hogy egy
közösség részeként munkaidejükben és azon túl is jól érezzék
magukat munkatársunkként. 2008 során a legfontosabb HRprojektjeink a következôk voltak:
– Humánerôforrás adminisztrációs rendszer alkalmazásainak fejlesztése: Projektünk célja a klasszikus személyügyi
és személyzetfejlesztési folyamatok költséghatékonyabbá
tétele, ezen belül a belsô munkafolyamatokat támogató
elektronikus alkalmazások bevezetése, valamint egy dolgozói önkiszolgáló rendszer elôkészítése.
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– Kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszer
(TÉR) bevezetése: Az egyéni teljesítmények értékeléséhez
egy új, komplex értékelési rendszer kerül bevezetésre, mely
a dolgozók munkavégzésének minôségi szempontjaira
helyezi a hangsúlyt. Az értékelés új dimenzióját a személyes
készségek, képességek, kompetenciák megjelenése adja.
– Komplex oktatási program: Bankunkban komplex oktatási programcsomag került kialakításra, mely az Európai Unió
Humán Erôforrás Operatív Programjának (HEFOP 3.4.1)
keretében uniós társfinanszírozással valósult meg. A program igen sokrétû tartalommal valósult meg.
Készségfejlesztô, kommunikációs és értékesítési képzések,
vezetôi készségfejlesztés, prezentációs technikák, továbbá
irodai szoftveralkalmazások elsajátítása szerepelt a témák
között,
– Expert Exchange Program: Tudásalapú nemzetközi csereprogramunk, amelyet anyavállalatunkkal közösen alakítottunk ki, a szakmai ismeretek és tapasztalatok átadására és
megosztására irányul. A szakmai programon belül a bankcsoport munkatársai számára lehetôséget biztosítunk,
hogy megismerhessék külföldi, de azonos szakterületek
munkakultúráját és szakmai tevékenységét. A projekt 2009ben kerül megvalósításra.
– HR workflow integrációs projekt: A HR folyamatok standardizálása és hatékonysági mutatóinak javítása valamint a
nemzetközi együttmûködés és a gördülékeny információcsere céljából, leányvállalataink -az MKB Romexterra Bank
és az MKB Unionbank- humánerôforrás tevékenységét
tapasztalataink alapján támogatjuk. A projekt keretein
belül átadtuk azokat a szakmai munkafolyamatokat, amelyek nemzetközi szinten járulnak hozzá az emberi erôforrás
menedzsment értékteremtéséhez.
4.2.2. FOGLALKOZTATÁS
Stratégiai célunk, a szolgáltatások és ügyfélkapcsolatok kiemelkedô színvonalú ellátása szempontjából alapvetô fontosságú a megfelelô felkészültségû munkaerô, ezért nagy hangsúlyt fektetünk új munkatársaink toborzására és kiválasztására. Honlapunk „Karrier sarok” segíti hasznos tanácsokkal,
nyelvi, személyiségi tesztekkel és próbainterjúkkal segíti az
álláskeresôket. A jelentkezés folyamatát az „Önéletrajzi adatbank” és a megpályázott állások nyomon követésének lehetôsége segíti.
A szervezeti egységek vezetôi a jóváhagyott létszámterv
alapján a Humánpolitikai Igazgatóság segítségével töltik be
üres álláshelyeiket. A toborzáshoz használt módszerek között
szerepelnek a belsô (30%), és külsô álláshirdetések (65%), személyzeti tanácsadók, személyes ajánlások illetve egyéb csatornák (5%)6. Az új belépôk orientációs programban vesznek
rész. Részletes tájékoztatást kapnak annak érdekében, hogy
beilleszkedésüket megkönnyítsük. Az új kollegák, az orientációs ismertetôt nyomtatott formában is megkapják.

6 Becsült adatok
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4.2.3. MUNKATÁRSAINK VÉLEMÉNYE
FONTOS
Tudjuk, hogy ahhoz, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek,
elégedett és jól teljesítô munkatársak kellenek. Sok problémával és így azok lehetséges megoldásával is csak beosztottjaink
kerülnek kapcsolatba. Ezért, fontosnak tartjuk, hogy valódi
párbeszéd alakuljon ki munkatársainkkal, így mind a közvetlen irányításon kívüli tájékoztatás, mind a visszacsatolás lehetséges csatornáinak körét igyekszünk folyamatosan bôvíteni.
– 2006. októbere óta minden alkalmazott névtelenül írhat a
belsô intraneten hozzáférhetô anonim boxba a reputációs
vagy a mûködési kockázat körébe esô valamennyi általa
megismert ténnyel, adattal kapcsolatban. Az információszolgáltatás hatékony mûködését a Vezetôség figyelemmel
kíséri, azt irányítási munkája során felhasználhatja.
– 2008. nyara óta belsô kommunikációs csatornaként üzemel
a KommenTár, amely a Bank valamennyi dolgozója számára elérhetô intranetes webhelyen keresztül teszi lehetôvé,
hogy az alkalmazottak javaslatokat és észrevételeket tegyenek, valamint kérdéssel fordulhassanak a Bank vezetôségéhez.
– Az MKB Business Café rendezvénysorozatot a belsô kommunikáció dinamizálásának jegyében 2008. szeptember
29-én indítottuk útjára tradíciót teremtô szándékkal az MKB
Café mintájára, szintén havi rendszerességgel. Míg az
elôzôben minden alkalommal egy-egy külsô vendéggel
beszélget a moderátor, az utóbbiban az Igazgatóság tagjait
kérdezi.
– Az MKB Bankban szakszervezet és üzemi tanács is mûködik,
melyekkel a törvényi elôírásokon túlmenôen szoros az
együttmûködés. Az Alapszabály szerint a Felügyelô Bizottság tagjainak egyharmada (jelenleg a 9 tagból 3 tag) az
üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselôibôl áll,
akiket a közgyûlés a jelölést követô elsô ülésen köteles
Felügyelô Bizottsági taggá választani kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.
Munkatársaink, az érdekképviseleti szervezeteken keresztül, részt vesznek a béremelés, illetve béren kívüli juttatások
körének és mértékének meghatározásában is.
– Évente négy alkalommal jelentetjük meg a Hírmondó címû
magazint, melyet a munkatársak képviselôibôl szervezett
szerkesztôbizottság szerkeszt. A munkavállalók bevonását
célozta az a belsô közvélemény-kutatás, aminek alapján a
magazin továbbfejlesztési irányait kívánták meghatározni.
– Az Elnöki Roadshow keretében az Igazgatóság elnöke havikéthavi rendszerességgel más-más üzleti vagy háttérterület
munkatársaival találkozik. A vezetôi Tájékoztatók csoportwebhelyen, az Intrabankon és MS Outlook körmaileken rendszeresen ad a Vezetôség közvetlen tájékoztatást a legfontosabb igazgatósági döntésekrôl.
– A fiókok szponzorációs tevékenységében a helyi körülményeket és szükségleteket jobban ismerô fiókvezetôk véleményét, javaslatait figyelembe vesszük.
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4.2.4. KÉPZÉS, FEJLESZTÉS
Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink a változó kihívásokkal lépést tartva, folyamatosan képesek legyen fejleszteni
tudásukat, készségeiket. A Bank számára ez jól képzett, a feladatoknak megfelelni képes munkaerôt, a munkavállalók
számára pedig az egyéni fejlôdés, az elômenetel lehetôségének biztosítását jelenti. Személyzetfejlesztési stratégiánk
alapelemei:
– megfelelés a növekvô oktatási igényeknek
– karriermenedzsment
– modulrendszerû szakmai képzés és fejlesztés
– értékesítési készségek folyamatos fejlesztése
– vezetôi készségek erôsítése
Mindezek megvalósítása érdekében alakítottuk ki – többek
között – karriertámogató programjainkat:
– vezetôképzô programok
– Talentum program (vezetôi utánpótlás és tehetséggondozás)
– Szakértôi Klub (kulcsmunkakörben dolgozók fejlesztése)
– pályakezdô programok
továbbá értékesítést támogató programjainkat:
– folyamatos és átfogó értékesítési fejlesztés a retail és wholesale értékesítési munkakörökben dolgozóknak
– fejlesztô program értékesítési vezetôknek.
Az egy fôre jutó éves átlagos képzési óraszám banki szinten 42 óra/fô. A retail üzletág viszonylatában 69 óra/fô, a
wholesale üzletágban 52 óra/fô. A képzések típusok szerinti
becsült megoszlása: szakmai/technikai 70%, nyelvi 5%, készségfejlesztés 25%.
A fentieken kívül az új munkavállalók mindegyike kap
bankbiztonsági, pénzmosási és compliance képzést. A bankbiztonsági képzésen munkatársaink és ügyfeleink biztonsága
érdekében felkészítjük kollégáinkat a rendkívüli helyzetek
eredményes kezelésére, ismertetjük és elemezzük a megelôzô idôszakban elôfordult, pénzintézetek ellen elkövetett
bûncselekményeket (csalás, rablás, hamisítás, stb.). A pénzmosási ügyekkel kapcsolatban minden évben kiegészül az
oktatási anyag az új tapasztalatokkal. Ezen a területen évente
kötelezô vizsgát tenni. Munkatársaink tûzvédelmi és munkabiztonsági oktatásban is részesülnek.
A reklamációkezelésben, a kiválasztott megfelelô készségekkel (jó kommunikáció, empátia, szolgálatkészség, rugalmasság) rendelkezô munkatársakat a kommunikációs készségfejlesztésen túl külön képzéseken készítjük fel a krízishelyzetekben alkalmazandó kommunikációra, arra, hogy erôs
érzelmekkel fûtött kapcsolatfelvétel esetén is logikusan tudjanak gondolkodni, megfelelôen kérdezni és érvelni.
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KARRIERTÁMOGATÓ PROGRAMJAINK
Pályakezdô program
A pályakezdô fiatalok szempontjából szeretnénk elérni a
munkavállalói szerep tudatosítását, a munkavállalói jogok és
kötelezettségek „begyakorlását”, a felelôsségteljes, önálló
munkavégzés képességének kibontakoztatását.
A program erôsíti a résztvevôk közötti kommunikációt, a
személyes kapcsolatok építését. A programnak ugyancsak
célja, hogy a munkatársak egyéni ismeretét, illetve képességét továbbfejlesszük, biztosítva a folyamatos képzés, továbbfejlôdés lehetôségét.
Talentum Program
A Talentum program Bankunk vezetô-utánpótlás programja,
melynek célja, hogy kiválasztásra kerüljenek azon tehetséges,
fiatal munkatársaink, akikre a bank a jövôben, mint potenciális vezetôkre, vagy kiemelt fontosságú munkaköröket betöltô
„kulcsemberekre” számít. A Talentum programban résztvevô
kollégák olyan képzésben részesülnek, melynek keretében
felkészítést kapnak leendô pozíciójuk betöltéséhez, illetve
szerepet vállalhatnak stratégiai fontosságú projektekben.
MKB Szakértôi Klub
A MKB Szakértôi Klub elsôsorban azon tehetséges kollégák
részére kínál fejlesztési programot, akik szakmai munkájukkal
kulcsfontosságú feladatokat látnak el szakterületükön, ezért
bankunk hosszú távon, mint magas szintû szakértôkre számít
munkájukra.
Részükre elsôsorban olyan programelemeket kívánunk
megvalósítani, mely a nagy volumenû, magas szintû munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült helyzetek kezeléséhez,
megoldásához nyújt támogatást, mint például stresszkezelés, problémamegoldás, idôgazdálkodás.
4.2.5. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
Munkatársaink egyéni fejlôdése, sikerese helytállása szempontjából fontos, hogy teljesítményükrôl rendszeres visszajelzést kapjanak. Az egyéni teljesítmények értékeléséhez egy
új, komplex értékelési rendszert (TÉR) alakítottunk ki 2008ban, melyet 2009-tôl vezetünk be. A TÉR a dolgozók munkavégzésének minôségi szempontjaira helyezi a hangsúlyt. Az
értékelés új dimenzióját a személyes készségek, képességek,
kompetenciák megjelenése adja. Célunk, hogy az alkalmazás
bevezetésével hosszú távú elônyt biztosítsunk mind a szervezet, mind a munkavállalók számára. A rendszeres értékelésben rejlô rendkívül erôs fejlesztô és motivációs hatásnak
köszönhetôen célunk az egyéni teljesítmény javítása, ezáltal
a szervezet egészének eredményességének biztosítása. A
projekt során kialakítottuk banki kompetencia modellünket,
amely számos egyéb területen felhasználható. A modell
használata a jövôben költséghatékonyan támogatja és hitelesíti a kiválasztási és felvételi eljárást, segítheti a személyzetfejlesztést, ezen belül a képzést és a karriertervezést.
A Talentum program, Szakértôi Klub ill. Pályakezdô program résztvevôi több lépcsôs kiválasztás folyamán kerültek be
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a karrierfejlesztô programokba. A programba való bekerülés
elsô lépcsôje az elôszûrés, mely azokat az alapvetô kvalitásokat és feltételeket jelöli ki, melyekkel a résztvevôknek rendelkezniük kell. A strukturált kiválasztás elsô lépése az elôszûrt
munkavállalók végzettségének, képzettségének, képességeinek és készségeinek a pontos feltérképezése. Ezt követôen
egy online képesség és készségfelmérô teszt kitöltésére kerül
sor. A kiválasztás elsô fázisának harmadik eleme a jelölt közvetlen vezetôjének véleménye, javaslata, mely a résztvevô
szakmai felkészültségét, fejlôdési és vezetôi potenciálját vizsgálja. A kiválasztás második fázisa elsôsorban személyes
interjúkon alapszik, melynek során pontosabb képet kapunk
a résztvevôk erôsségeirôl, gyengeségeirôl és személyiségérôl. A résztvevôknek az elsajátított ismeretekrôl, készségekrôl
a program során ill. a program végén különbözô formátumú
visszajelzést adunk. Azon alkalmazottak százalékos aránya,
akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést a teljes banki állományhoz viszonyítva 5%.
4.2.6. JUTTATÁSOK
A munkavállalók részére biztosított juttatások jelentôs motiváló erôvel bírnak. Természetesen, munkatársaink iránti elkötelezettségünket azzal is szeretnénk kifejezni, hogy lehetôségeinkhez mérten, a juttatások széles körével jutalmazzuk
munkájukat. Az MKB Bank a következô típusú juttatásokat
nyújtja munkavállalóinak:
– 2006. október 1-jétôl önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulásként a személyi alapbér 4%-ának megfelelô, de
legfeljebb 32 750 Ft összegû havi befizetést teljesít (a nyugdíjban nem részesülô teljes és részmunkaidôben foglalkoztatott munkavállalók részére)
– fix havi egészségpénztári hozzájárulás (valamennyi teljes és
részmunkaidôben foglalkoztatott munkavállaló részére,
kivéve azokat a munkavállalókat, akik a tárgyhónap valamennyi munkanapján betegállományban vagy tartós távollét miatt rendelkezési állományban vannak)
Továbbá a teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállalói
számára:
– étkezési hozzájárulás,
– közlekedési költségtérítés,
– kedvezményes számlavezetés és banki tranzakciók,
– üdülési támogatás,
– munkáltatói kölcsön lehetôsége.
A Bank születési, beiskolázási, temetési és egyéb szociális
segélyek céljára egy keretösszeget biztosít a szociálisan válsághelyzetbe jutott munkavállalók megsegítésére. 2008-ban
a Bankban az átlagos kezdô fizetés a minimálbér 3,77-szerese
volt. A munkavállalók részére az önkéntes nyugdíjpénztári
befizetés összesen 485 563 667 Ft volt.
A MKB Bank bérpolitikájának alapja, hogy a jövedelem szorosan kötôdjön a vállalati eredményekhez való hozzájáruláshoz, ezért a javadalmazás egyes elemeit a munkakör értékét
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kifejezô Hay-referencia szintekhez köti. A magyarországi bankok által a legszélesebb körben alkalmazott munkakör-értékelést, a világszerte ismert munkakör-értékelési módszertan
alapján végezzük. A fizetések nemek szerinti eltérése a munkakörök eltérô nemek szerinti betöltöttségébôl adódik.
A férfiak és nôk fizetésének aránya munkavállalói csoportonként
Munkavállalói csoport
vezérigazgató-helyettesek

Férfi/Nô fizetés aránya
1

ügyvezetô igazgatók

1,1

középvezetés

1,3

beosztott munkavállalók

1,3

4.2.7. KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS
Az eredményes mûködéshez fontosnak tartjuk, hogy kollégáink közelebbrôl is megismerjék egymást, a közös élményeken
keresztül erôsödjön a csapatszellem, és nem kevésbé fontos,
hogy ezáltal munkahelyükön jól érezzék magukat. Ezért
támogatjuk a munkatársaink és családjaik számára szervezett
programokat. 2008-ban is számos lehetôség adódott a közös
kikapcsolódásra, egymás jobb megismerésére.
Az úgynevezett kisközösségi keret minden munkavállalónk számára biztosított fix összeg, melyet az egyes szervezeti egységek használnak fel közösségi rendezvényre. Szervezeti egységeink rotációs jelleggel 2-3 évente (a közvetlen veze18

tô, szakterületvezetô, személyi változások esetén) csapatépítô foglalkozásokat és programokat tartanak. Ezek rendszerint
külsô helyszínen kivitelezett 1-2 napos események.
PROGRAMOK MUNKATÁRSAINK ÉS
GYERMEKEIK SZÁMÁRA
Támogatásainkhoz kapcsolódva munkatársaink és hozzátartozóik ingyenesen tekinthették meg a Szépmûvészeti Múzeumban a Mediciek Fénykora címû kiállítást. Ugyanitt a Lélek
és Test címû fotómûvészeti kiállítást 50%-os engedménnyel
látogathatták.
Május 31-én különleges mûhelyfoglalkozáson vehettek
részt az arra jelentkezô munkatársaink gyermekei. A Ludwig
Múzeum két kiváló szakembere, Sántha Ferenc, rajztanár és
Erdôháti Orsolya, festômûvész-restaurátor vezetésével néhány kortárs mûvel ismerkedtek. A két óra alatt a gyerekek
egyrészt papírkompozíciót alkottak Bak Imre: Tao és
Bachman Gábor: A Kortárs Mûvészeti Múzeum modellje mûvének megtekintése után, illetve árnyjátékot készítettek
A. R. Penck: Metafizikus áthatolás a zebrán címû festményén
található figurák felhasználásával. A foglalkozás ideje alatt a
kísérô munkatársaink tárlatvezetésen vettek rész. A mûhelymunka fáradalmait a részvevôk némi étel és ital segítségével
pihenték ki, melyre a Bank hívta meg ôket.
Az MKB Café Pódiumbeszélgetések sorozatának elsô rendezvényére június 24-én került sor, Kassák utcai Irodaházunk
éttermében. Váradi Júlia, a jeles rádiós újságíró, estjeink állandó moderátora színházi életünk kiemelkedô személyiségével,
Mácsai Pál színész-rendezôvel beszélgetett. A nagysikerû és
hasonló folytatást ígérô talk show premierjét követôen – a
kényszerû nyári szünet után – szeptember 2-án Vámos Miklóst,
a tévészerepléseirôl is ismert népszerû írót láttuk vendégül.
Csak a Szépmûvészeti Múzeumba mentek, mégis az ókori
Egyiptomba jutottak azok a gyerekek, akik szeptember 14-én
részt vettek a Reneszánsz a fáraók korában címû kiállításhoz
kötôdô ingyenes mûveltetô foglalkozáson. Munkatársaink
kislányait-kisfiait a mûvészettörténészek játékos formában
avatták be az ókori Egyiptom kimeríthetetlen titkaiba. A 61
kíváncsi legkisebbike mindössze négyéves volt, míg az idôsebbek között több gimnazistát is láthattunk.
A tavasz folyamán elsô ízben írtunk ki rajzpályázatot a
bankcsoportunkban dolgozó munkatársaink gyermekei és
unokái számára. A beérkezett 48 pályázatot szakértô zsûri
bírálta el, mely tagjai között helyet foglalt Jankovics Marcell,
Kossuth- és Prima Primissima díjas rajzfilmrendezô és Orosz
István Érdemes Mûvész grafikus is. Az életkorok szerint kiírt
verseny elsô helyezettjei egy-egy hetes meglepetéstábori
részvételt, a többiek könyvutalványokat nyertek.
4.2.8. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
Az egészséges, biztonságos és kényelmes munkakörnyezet
kialakítása nagyban hozzájárul munkatársaink eredményes
munkavégzéséhez. Emellett fontosnak tarjuk, hogy hozzásegítsük munkatársainkat a testi és szellemi feltöltôdéshez, szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. A Bank és Szakszervezet
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között nincs hatályban munkahelyi egészség és biztonság
kérdéseit érintô hivatalos megállapodás, azonban az MKB
Bank ezen a téren is széleskörû erôfeszítéseket tesz munkavállalói elégedettségének növelése érdekében. 2008-ban
mindössze 9 munkahelyi baleset történt, melyek összesen
284 nap kiesett munkanapott okoztak. A balesetek súlyossági mutatója (nap/eset) így 31,56-nak adódik.
– A munkakörnyezetet az egyéni igények figyelembevételével, ergonomikusan alakítjuk ki. A bútorok, a világítás, a
hômérséklet és a páratartalom szabályozása biztosítja az
optimális körülményeket.
– Figyelembe veszzük dolgozóink igényeit az irodák kialakításánál.
– Fiókjainkat akadálymentesen építettük, illetve régebbi fiókjainknál kialakítottuk az akadálymentesítést.
– Egészségvédelmi programot, széleskörû szûrôprogramokat, egészségügyi állapotfelmérést, üzemorvosi szolgáltatást biztosítunk.
– Dolgozóink számára sportolási lehetôségeket biztosítunk:
fitness, aerobic, kondíciónáló terem használata, masszázs,
szauna.
– Munkatársaink és családjaik részére rendszeres programokkal biztosítjuk a tartalmas kikapcsolódás lehetôségét.
Az MKB Bank ezt szem elôtt tartva, mindent megtesz, hogy
olyan környezetet alakítson ki, ahol kényelem és a minôségi
szolgáltatások minél egyszerûbb igénybe vétele mellett az
ügyfelek és alkalmazottak biztonságban vannak. Az MKB
Bank minden bankfiókját, és irodaépületét kivétel nélkül a
legmagasabb szintû bankbiztonsági berendezések felszerelésével védi. Komoly gondot fordítunk a meglévô berendezések karbantartására és maximális üzembiztonságának megôrzésére. A Bankbiztonsági munkatársaink folyamatosan
figyelemmel kísérik a legújabb fejlesztésû eszközök megjelenését, és alkalmazásukkal megôrzik a felszerelt rendszerek
korszerûségét.
– A behatolás- és támadásjelzô rendszerek biztosítják az épületek teljes körû elektronikus védelmét éjjel és nappal egyaránt.
– A banképületek pénzügyi- és egyéb banki munkaterületeit
országos, központilag felügyelt behatolásvédelmi és beléptetô rendszer védi az illetéktelenek bejutásától.
– Az MKB Bank fiókjaiban a legszigorúbb elôírásoknak is megfelelô 24 órás videokamerás megfigyelô rendszer üzemel.
Kamerák felügyelik az ügyféltereket, az ügyfélkiszolgáló
munkahelyet, a teljes pénzforgalmi, valamint minden stratégiailag fontosnak ítélt területet. A folyamatos, és minden
kamerára kiterjedô képrögzítés biztosítja, hogy jól értékelhetô felvételeket biztosíthassunk a hatóságoknak, ha bûncselekmény, vagy annak kísérlete fordul elô banki területen. A
videokamerás megfigyelô rendszereink képanyagait már
számos esetben használta fel sikeresen a Rendôrség egy-egy
bizonyítási eljárás kapcsán. A videokamerás megfigyelô
rendszereink képanyagait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeljük.
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– A felszerelt tûzjelzô rendszerek a nap 24 órájában biztosítják, hogy a legkisebb tûz keletkezése se lehessen észrevétlen.
– Az összes felsorolt rendszerre kiterjedô központi távfelügyeleti rendszereknek köszönhetôen, a hét minden napján képesek munkatársaink késlekedés nélkül az érintett
banképületbe a szükséges segítséget odairányítani
(Rendôrség, Tûzoltóság, Mentôk, stb.).
– Természetesen tudjuk, hogy a legjobb technika alkalmazása sem lehet elég hatékony emberi felügyelet nélkül, ezért
minden épületünkben fegyveres vagyonôrök felügyelik
folyamatosan az objektumban, és az ügyfélterekben történteket.
– Az MKB Bank a fiókok megtervezésekor külön figyelmet fordít
arra, hogy a belsô terek kialakítása önmagában is szolgálja az
ügyfelek, és a dolgozók biztonságát. Ügyféltereink többnyire
jól áttekinthetôk minden munkahelyrôl, ami megnehezíti a
banki mûveletek észrevétlen, rossz szándékú megfigyelését,
és elôsegíti, hogy alkalmazottaink, és vagyonôreink idôben
felfigyelhessenek az ilyen irányú tevékenyégre, és eljárjanak
ellene. Minden ügyintézôi munkahely elôtt a várakozási távolságot kijelölô tábla, vagy a padozatra elhelyezett azonos célt
szolgáló csík található.
– Az MKB Bank fiókjaiban a pénzeszközöket idôkésleltetéses
nyitású pénztároló berendezésekben tároljuk. Az ilyen típusú eszközök, a pénzintézetek ellen elkövetett rablások, illetve rablási kísérletek megelôzése érdekében kerültek beszerelésre. A hazánkban, illetve külföldön elkövetett bankrablások elemzése azt mutatja, hogy jellemzôen 1-2 percnél
hosszabb ideig nem hajlandók a pénz átadására várni az
elkövetôk, mivel a hosszabb várakozás nagymértékben
növeli a lebukás veszélyét.
– Rendkívül fontos, és talán a leghatásosabb védelmi eszköze
egy pénzintézetnek, a saját dolgozók rendszeres és ismétlôdô bankbiztonsági oktatása. Ezeken az oktatásokon, tréningeken a kollégákat felkészítjük a rendkívüli események
eredményes kezelésére, ügyfeleink maximális kiszolgálására bankbiztonsági szempontból is. Módszereket kapnak a
minél pontosabb személyazonosításra, a hamis igazolványok, cég- és magánokiratok, pénzeszközök, átutalási megbízások felismerésére, ismertetjük és elemezzük a megelôzô idôszakban elôfordult, pénzintézetek ellen elkövetett
bûncselekményeket (csalás, rablás, hamisítás, stb.).
– A Tûzvédelmi szabályzat egyértelmûen meghatározza az
elnök-vezérigazgató szerepét, felelôsségét és a delegálás
rendjét a munkavállalók biztonsága szempontjából kiemelkedôen fontos tûzvédelem és munkavédelem terén. A
Biztonsági politika részletesen bemutatja a Biztonsági szervezetet, és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos felelôsségi
köröket.
– Ezen felül a Bank a humán védelem (személyi strukturális
védelem) keretén belül különös figyelmet fordít külsô értékesítési és outsource partnereinek, beszállítóinak és szakértôinek kiválasztására, oktatására és ellenôrzésére.
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Munkatársainkat érintô célkitûzéseink 2009-re

Munkatársaink bevonása a Bank mûködése során kifejtett környezeti hatások csökkentésének tervezésében –
Zöld Iroda program
Munkatársaink teljesítményével kapcsolatos jobb visszacsatolás és a még magasabb szintû szakmaiság elérése
érdekében az ügyintézôi hibákra visszavezethetô panaszokat beépítjük ösztönzési rendszerünkbe

4.3. ÜGYFELEINK
4.3.1. AZ MKB BANK ÜGYFELEI
Az MKB Bank stratégiai célkitûzése, hogy a szolgáltatások színvonala, valamint az ügyfélkapcsolatok intenzitása tekintetében vezetô szerepet töltsön be valamennyi ügyfélszegmensben. Az MKB Bank ügyfeleinek száma a 2007 végi 294 000-rôl
2008. végére meghaladta a 329 000-et. Az MKB Bank nagyvállalati és intézményi ügyfeleinek száma 2008 végén 3 100 volt.
A közép- és kisvállalati ügyfelek száma 2008 végén elérte a
40 250-et. A lakossági ügyfeleink száma 286 000-re növekedett. Megcélzott ügyfélkörünk az átlagnál magasabb vagyoni,
jövedelmi potenciállal rendelkezô ügyfelek.

– Valamennyi új fiók az akadálymentesítési elôírások figyelembevételével épült. A régi fiókoknál is megoldottuk az
akadálymentesítést.
– Nyugdíjasok részére kedvezô szolgáltatáscsomagot alakítottunk ki
– A Student, Karrier, Gondoskodó, Campus és Professzori
Klub szolgáltatáscsomagjaink a diákoknak, pályakezdô fiataloknak, a gyermekeik jövôjérôl gondoskodni szándékozóknak, felsôoktatási intézmények oktatóinak, illetve a köztársasági elnök által kinevezett egyetemi tanároknak a speciális igényei szerint kidolgozott termékeink.
Kozma Kata – MKB Bank, fôosztályvezetô helyettes
„Magyarországon az egyetemi tanárok még nem kapnak
olyan megbecsülést, mint amit megérdemelnének. Ezt
szerettük volna - a magunk eszközeivel - biztosítani
részükre. Egy páratlanul kedvezô szolgáltatáscsomagot
ajánlunk részükre. Személyes pénzügyi tanácsadót biztosítunk minden professzornak, így bankügyeiket telefonon keresztül is intézhetik. Aranykártyájukon feltüntetjük
a „Professzori Klub” feliratot, amelyre több partnerünk
jelentôs kedvezményeket biztosít. Nem utolsósorban,
egyetemi városonként Professzori Klub rendezvényeket
tartunk, amelyek vacsorával egybekötött kulturális programok. Szerencsére elmondhatjuk, sikerült bizonyítanunk, elnyertük a professzorok bizalmát. A Professzorok
több mint 50%-a számlát nyitott Bankunknál, ami igazán
nagy megtiszteltetés és felelôsség számunkra. Mindig
tiszteltem a nagy tudású, széles látókörû, mûvelt embereket. A professzoroknál ehhez még nagyfokú szerénység
és kivételes viselkedés is társul. Mindig feltölt a velük való
beszélgetés, mindig tanulok valami újat, kapok valami
pluszt, és ugyanezt tapaszalom kollégáimnál is. Bankon
belül csak úgy nevezzük ôket, ’a Professzoraink’, ami nem
a tiszteletlenség, hanem a szeretet megnyilvánulása.”
PROFESSZORI KLUB

4.3.2. SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ
EGYENLÔ HOZZÁFÉRÉS
Miután teljes körû banki szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleink részére, alapvetô, hogy szolgáltatásainkhoz bárki lakóhelytôl, vagyoni helyzettôl, fizikai adottságaitól függetlenül
egyformán hozzáférhessen. Számos területen fejtünk ki erôfeszítéseket ennek megoldására a fiókbôvítéstôl az akadálymentesítésen keresztül a speciális igényû célcsoportok számára kínált termékek fejlesztéséig.
– 2008-ban is tovább bôvítettük fiókhálózatunkat. Új fiókokat
nyitottunk Ajkán, Dunaújvárosban, Gyulán, Kiskôrösön,
Szigetszentmiklóson, Budapesten a Camponában és a
Csepel Plázában. Ezzel a 2007 végi 74 fiókról 81-re bôvítettük fiókhálózatunkat.
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Bankunk alapítása óta nagy felelôsséget tanúsít a jövô szakembereinek képzése iránt, figyelemmel kíséri a nagyhírû felsôoktatási intézmények professzorainak és oktatóinak értékes tevékenységét. Professzori Klubunk célja, hogy az évente,
több egyetemi városban megrendezésre kerülô összejöveteleken találkozzon egymással az egyetemi élet vezetô rétege,
valamint a város közismert személyiségei. Reméljük, hogy a
Professzori Klubbal új, értékes hagyományt teremthetünk.
Minden köztársasági elnök által kinevezett egyetemi tanár
tagja lehet klubunknak.
A presztízsértékû bankkártya mellett, pénzügyeik kiemelt
kezelésével egy idôben, Klubunk tagjainak személyes pénzügyi tanácsadó áll rendelkezésükre, aki telefonon is segít
pénzügyeik intézésében, továbbá számos szolgáltatásunkat
kedvezményesen vehetik igénybe. Igényeiket nem csak
egyedi szolgáltatáscsomaggal elégítjük ki, hanem – a
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Prof. dr. Pusztay János – Nyugat-magyarországi
Egyetem tanszékvezetô egyetemi tanára
„Ismerôsök, barátok hívták fel a figyelmemet arra, hogy az MKB létrehozta a Professzorok Klubját. Nem sokat gondolkodtam azon, hogy bankot váltsak-e, bár az elôzôvel sem
voltam elégedetlen. Azonban jelzésértékûnek tartottam, hogy van egy bank, amelyik odafigyel a felsôoktatás vezetô rétegére. Eddigi, egy-két évre visszanyúló tapasztalataim alapján
azt mondhatom, hogy az elôzetes információk nem voltak túlzók. Mindig azzal a megnyugtató érzéssel megyek a bankba, hogy bármilyen kéréssel, kérdéssel fordulok a munkatársakhoz,
a fiók igazgatójához, gyors és rugalmas megoldást találunk. S végül egy szubjektív megjegyzés: jó tartozni egy elit klubhoz, jó tudni, hogy van pénzügyi, gazdasági intézmény, amelyik
fontosnak tartja az elit támogatását. Ezt több személyes élményem is megerôsítette. 2008-ban
a tudomány kategóriájában nekem ítéltek
´ oda a Prima Primissima-díjat. Néhány nappal az esemény után kedves gratuláló levelet kaptam dr. Balogh Imrétôl, az MKB vezérigazgató-helyettesétôl. Ezzel szinte egyidejûleg, Sopronban rendezték meg az MKB Professzori Klubjának regionális fogadását, a hagyományos kulturális mûsorral egybekötve. Ezen az esten meleg szavakkal köszöntött és ajándékkal kedveskedett az MKB regionális igazgatója. Meglepetés volt számomra, mert nem gondoltam, hogy ennyire odafigyelnek a bank ügyfeleire.”

Professzori Klub keretében – rendszeres összejöveteleket is
szervezünk számukra.
2008-ban is színes programokkal várta a Professzori Klub
tagjait. Budapesti, debreceni, gyôri és mosonmagyaróvári
helyszíneken kerültek megrendezésre az események, melyek
a kiállítástól, a színházi elôadásig, a zenés esttôl a közös
vacsoráig terjedô repertoárral biztosítottak jó hangulatú
kikapcsolódást a résztvevôknek. 2008-ban elindított könyvajánló sorozatunkban Professzor ajánlja Professzortársa
könyvét. A Professzori Klub tagsággal járó MKB Gold kártyák
tulajdonosai stratégiai partnerünk a Kútvölgyi Klinikai Tömb
prémium szolgáltatásait 30%-os kedvezménnyel vehetik
igénybe, így biztosítva, hogy ügyfeleink, elfoglaltságaik ellenére, méltó odafigyeléssel gondoskodhassanak egészségük
megôrzésérôl.
4.3.3. FELELÔS KOMMUNIKÁCIÓ
Ügyfeleinkkel való kapcsolattartásban elsôdleges fontosságúnak tartjuk a felelôs kommunikációt. A felelôs kommunikáció alatt nem csak a jogszabályoknak és a különbözô hazai

és nemzetközi normáknak megfelelô tájékoztatást értünk
szolgáltatásainkkal kapcsolatban, de ide tartozik a felelôs
marketingkommunikáció, illetve a pénzügyi kultúra javítása,
a kockázatok és lehetôségek megismertetése ügyfeleinkkel.
2008-ban sem a jogszabályban elôírt feltételeket, sem az
önkéntesen vállalt feltételeket (mint például a Bankszövetség
Etikai Kódexét vagy a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és
Hirdetési Normáit) nem sértettük meg. Új termékeinket
Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján minden esetben
ellenôrzi a Jogi és a Compliance osztályunk is, így az esetleges jogsértések megelôzhetôek.
Betartottuk a Reklámtörvény elôírásait és az Önszabályozó
Reklámtestület önszabályozó elveit, valamint ezeken túlmenôen az ICC Hirdetési Gyakorlat Nemzetközi Kódexe (ICC International Code of Advertising Practice) és az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit is. A vállalt szabványoknak és normáknak való megfelelést folyamatosan
vizsgáljuk. Nem kínálunk olyan terméket, amelyet érintett
csoportjaink megkérdôjeleznek, illetve a közvélemény vitathatónak tart. A jogi és marketing területeken dolgozó munkatársakat folyamatosan továbbképezzük az érvényes elôírá-

Bereczki Zsuzsanna – MKB Bank, ügyvezetô igazgató
„Az ügyfelek képzése kifejezetten fontos tényezô a treasury és befektetési termékek értékesítése során. A termékek igénybevétele meglehetôsen speciális szaktudást feltételez.
Elengedhetetlen a piac, azaz az árfolyamok, kamatok várható alakulásával kapcsolatos vélemény kialakítása. A decemberi konferenciára meghívott neves elôadóink különbözô nézôpontokból fogalmazták meg gondolataikat a témával kapcsolatban. Örömünkre szolgált,
hogy ügyfeleink nagyon aktívak voltak, sok kérdést tettek fel. Úgy éreztük, hogy úgy a témaválasztás, mint a meghívott elôadók köre találkozott a várakozásokkal. Több mint 200 résztvevôtôl nagyon jó értékelést kapott a konferencia. Több tárgyaláson hivatkoztak ügyfeleink
az ott elhangzottakra.”
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Igyekszünk ügyfeleinket bevonni jótékonysági kezdeményezéseinkbe is. Bankunk, mely már több mint egy évtizede
támogatja a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat tevékenységét, idén az egy- és kétforintos érmék bevonása kapcsán
hirdetett akciót ügyfelei számára. Az adakozni kívánó ügyfelek bankfiókjainkban adhatták le feleslegessé vált aprójukat,
melynek összegét a szervezet a nehéz körülmények között
élô gyermekek javára fordította.
4.3.4 ÜGYFELEINK VÉLEMÉNYE
Stratégiai célunkként meghatározott magas színvonalú, intenzív ügyfélkapcsolataink alkalmazásában elsôrangú fontosságú
ügyfeleink véleményének megismerése, igényeinek feltérképezése, panaszainak kivizsgálása, és a megszerzett információk alapján a lehetô legjobb minôségû szolgáltatás biztosítása.
– Ügyfeleink számára 24 órán keresztül elérhetô ügyfélszolgálatot mûködtetünk,
e-mail ügyfélszolgálat is az ügyfelek rendelkezésére áll.
– Munkatársaink hétfôtôl péntekig 8 és 19 óra között visszahívják Ügyfeleinket. A 15 óra után érkezô kéréseket legkésôbb a következô munkanapon teljesítjük.
– Természetesen, célunk, hogy elsôsorban színvonalas ügyfélszolgálatunk révén kommunikáljunk ügyfeleinkkel, de
nyitottak vagyunk az általuk megfogalmazott aggályokra,
problémákra is. Ügyfeleink a szóbeli és írásbeli panaszkezelés módjait részletesen megismerhetik honlapunkon.
– A gyors és hatékony eljárás érdekében Panaszbejelentô
Ûrlapot dolgoztunk ki, de természetesen a „hagyományos”
módon, levélben tett panaszokat is kivizsgáljuk
– A panasz-bejelentést a beérkezéstôl számított 15 napon
belül igyekszünk megválaszolni
– Amennyiben esetleg a közvetlen panaszkezelés ügyfelünk számára nem jár kielégítô eredménnyel, honlapunkon tájékoztatjuk, hogy milyen jogorvoslati lehetôségek állnak rendelkezésére:
– Az ügyfelekkel való korrekt eljárást támogatja Reklamációkezelési szabályzatunk
– A Bank a honlapján az érintettek kérdéseit, aggályait több
témakörben is „Gyakran Ismételt Kérdések” címen azonosítja és
válaszolja meg. Ezáltal elsôsorban ügyfeleinek, a lakosságnak és
potenciális munkavállalóinak felvetéseire, kérdéseire reagál.
– 2008-ban ügyfélelégedettség-felmérés nem történt, de
2009-tôl ezt rendszerszinten tervezzük bevezetni.
2008. évben 9 748 panasz lezárása történt meg, ennek legfôbb
adatait a következôkben mutatjuk be. A panaszok számának
összbanki tranzakciószámhoz viszonyított aránya mindössze
0,01% körüli volt. A lezárt panaszok közel 1%-a (91 ) a PSZÁF-hoz
érkezett bejelentés volt. A panaszosok közel egyharmada írásban, egyharmada telefonon, a többiek pedig személyesen jelentik be a panaszukat. A panaszok fele ügyintézôi hibára vezethetô
vissza, közel egyötöde pedig az ügyfél tájékozatlanságára, termékismeretének hiányára. A beérkezett panaszok négyötödének lezárása 15 nap alatt, 15%-ának a lezárása 30 nap alatt és
mindössze 6%-ának a lezárása történt meg 30 napon túl. A
panaszkivizsgálást követôen az esetek háromnegyedében született elfogadó döntés, míg egyötödénél az elutasítás volt indokolt.
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Az MKB a pannonhalmi „Szent Márton nap” egyik alapítója, állandó fellépôje a Liszt Ferenc
Kamarazenekar. A hazai komolyzenei élet meghatározó együttese immár csaknem két évtizede
élvezi az MKB Bank támogatását.
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Farkas Ádám – MKB Bank, fôosztályvezetô
„Kiemelt jelentôséget tulajdonítunk a reklamációkezelésnek, és valódi tartalommal igyekszünk
megtölteni a vonatkozó intézkedéseket. A panaszokból leszûrhetô folyamati, rendszerbeli hibákat rendszeresen tárgyalja a Reklamációs Fórum, ahol több ismétlôdô panaszt kiváltó okot sikerült már fejlesztések segítségével megszüntetnünk. Az ügyintézôi hibákból fakadó panaszok
pedig 2009-ben beépülnek az ösztönzési rendszerbe, ami mindannyiunkat magas szintû szakmaiságra kötelez. Céljaink, hogy a panaszokat a törvényi és belsô szabályozásaink szabta határidôkön belül vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg, illetve, hogy a hibátlan és teljes körû válaszadást
az ügyfél hozzáértéséhez és kommunikációjához mérten, kellô mélységben és érthetôen indokoljuk meg. Mindezen lépések ügyfeleink elégedettségének növelése érdekében történnek.”

4.3.5. FELELÔS MÛKÖDÉS
Egy bank megítélésében és hosszú távú eredményességében
a felelôs, prudens mûködés meghatározó fontosságú. Az MKB
Banknál úgy gondoljuk, hogy sikereink nagy részben azon alapulnak, hogy hagyományosan mûködésünkbe integráljuk
ezeket az elveket. Gazdasági tevékenységünk, az érintettjeinkkel való viszonyunk, a társadalmi és környezeti ügyek érdekében tett erôfeszítéseink is ezt támasztják alá. Különösen
gyorsan, és kevésbé kiszámíthatóan változó világunkban válik
fontossá, hogy a vállalatok a profitszerzés mellett az általuk és
érintettjeik által is fontosnak tartott értékek érdekében fejtsék
ki tevékenységüket. Ezért tartottuk fontosan, hogy a társadalmi felelôsségvállalás elve alaptevékenységünkben is megjelenjen. Ezért kínáltunk befektetési lehetôséget ügyfeleinknek
a környezetvédelemben aktív vállalatok részvényeibôl kialakított befektetési alappal. Az MKB Zöld Bolygó Tôkevédett
Származtatott Befektetési Alap a Környezeti teljesítményünket kifejtô fejezetben mutatjuk be részletesen.
A felelôs mûködéshez egy pénzintézetnek természetesen
számtalan más területen is akadnak tennivalói. A pénzmosás,
összeférhetetlenség, bennfentes kereskedelem elleni küzdelem, a bankbiztonság és compliance hangsúlyos, mindennapi feladatok. Ezenkívül számolnunk kell, sajnos a 2008-as év
során különösen, azzal is, hogy bizonyos banki termékek az
ügyfelek számára magas, és olykor nehezen elôre jelezhetô
kockázatot képviselnek. Egy felelôs pénzintézetnek ilyenkor
vállalnia kell esetleg népszerûtlen lépéseket is.
– Az ügyfelekkel szembeni felelôs hozzáállásunkat biztosítják
adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó szabályozásaink,
amelyeket Információbiztonsági Politikánk határoz meg
– Üzletszabályzatunk is kitér a bennfentes kereskedelem és a
pénzmosás elleni küzdelem fontosságára. A Bank megfelel
a Pénzmosási törvény elôírásainak.
– Az alkalmazotti ügyletek szabályai kezelik az összeférhetetlenség kérdését. Az alkalmazottak megbízhatóságáról minden vezetô évente jelentést tesz. Amennyiben valamely
beosztottját nem megbízhatónak nyilvánítja, ezt jelenti a
compliance officer számára.
– Összeférhetetlenségi bejelentésre vonatkozó szabályok
megsértése esetén témavizsgálatot indítunk. A pénzmosási
ügyekkel kapcsolatban: minden évben kiegészül az oktatási anyag az új tapasztalatokkal.

– Minden új munkatárs kap bankbiztonsági, pénzmosási és
compliance képzést. Pénzmosás elleni vizsga évente kötelezô.
– 2008. 08. 29−tôl az MKB Bank nem teljesíti az általa kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett bankkártyás átutalásokat, továbbá az interneten keresztüli szerencsejátékokhoz kapcsolódó tranzakciókat. A bevezetett változások
ügyfeleink biztonságát szolgálják, alapvetôen a bankkártya−használattal kapcsolatos visszaélések, lehetôség szerinti megelôzése érdekében
– 2008. 10. 13-tól az MKB Bank, magyarországi bankok közül
elsôként ideiglenesen felfüggesztette a lakossági euró- és
svájci frank-alapú hitelek igénylésére vonatkozó új kérelmek befogadását. A forint nagymértékû gyengülése és az
árfolyamkockázatok megnövekedése miatt ügyfeleink
érdekében úgy ítéltük meg, hogy az adott idôszakban ezeknek a termékeknek a kínálata nem lett volna felelôsségteljes döntés, mivel ügyfeleinket kiszámíthatatlan kockázatnak tette volna ki.
Természetesen, a legjobb szándék ellenére is elôfordulhat,
hogy a jogszabályoknak való kifogástalan megfelelésbe hiba
csúszik. Az MKB Bank ilyen esetekben is mindenkor maradéktalanul együttmûködik az eljáró hatóságokkal, és amennyiben a Bank gyakorlatát elmarasztaló határozat születik, azt
megváltoztatjuk. 2008-ban egy versenyellenes viselkedéssel
kapcsolatos eljárás volt folyamatban, melynek kimenetele
azonban egyelôre nem ismert, az eljárás várható befejezése
2009. második negyedéve.
A jogszabályok be nem tartásából adódó eljárások,
és 500 000 Ft feletti bírságok pénzügyi értéke
Eljárás típusa
Termékekkel
és szolgáltatásokkal
kapcsolatos
jogszabálysértés

Eljárás

Bírság
összege (Ft)

PSZÁF J-III-B.56/2008.
számú határozat
alapján felügyeleti
bírság

4 500 000

Egyéb jogszabálysértés 2004.-2005. évek átfogó
APEH ellenôrzés adóbírsága

6 067 000

2004.-2005. évek átfogó
APEH ellenôrzés
mulasztási bírsága

3 000 000
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DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK
2008-ban is több megtisztelô és rangos díjban részesült az
MKB Bank, mely tevékenységében a minôségre, a minôségi
szolgáltatásokra való törekvés mellett a társadalmi felelôsségvállalás is jelentôs szerepet kapott. Az Éves Jelentés elején
összes díjunkat feltüntetjük, e helyütt csupán a társadalmi
felelôsségvállaláshoz kötôdô elismeréseket mutatjuk be.
Büszkék vagyunk az elismerésekre, mert azok híven jelzik
megbecsülésünket és visszaigazolják erôfeszítéseinket.
A leghatékonyabb fiókhálózat és Call Center
A londoni székhelyû Branchmarking független cég felmérése
szerint az MKB Bank fiókhálózata és Call Centere 2007 után
2008-ban is megelôzte az összes hazai versenytárs bankot a
kiszolgálási minôség színvonalát és az ügyfélbarát attitûdöt
tekintve. A fiókhálózat és a Call Center esetében is kiemelkedô a bank teljesítménye az üzemeltetési és értékesítési hatékonyság terén. Az MKB eredményei különösen az igényes és
egységes berendezés, az alacsony
várakozási idô, valamint az ügyintézôk alapos felkészültsége, kedvessége és ügyfélnek szóló személyes kiszolgálása paraméterekben
bizonyultak jobbnak a versenytársakénál. A felmérés eredménye
újabb bizonyítéka munkatársaink
szakértelmének, valamint ügyfeleink és a minôség iránti elkötelezettségének.
MasterCard – Az év bankja
A MasterCard Worldwide által támogatott Az év bankja 2008
verseny Az év társadalmilag felelôs bankja kategóriájában
értékes harmadik helyet szereztünk.
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Good CSR 2008: A Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja
A Bank fokozottabb CSR (társadalmi felelôsségvállalási) aktivitása rangos elismerést érdemelt ki az elmúlt esztendôben.
A Good CSR 2008 program keretében 25 vezetô hazai nagyvállalat közül a Figyelô, a Hungarian Business Leaders Forum
és a Transparency International képviselôibôl álló zsûri az
ítélte oda
oda aa „Stratégiai
Stratégiai Civil Együttmûködés
MKB Banknak ítélte
Legjobbja díjat.
díjat.AAbíráló
bírálótestület
testületkülönösen
különösen az
az MKB
MKB Bank és a
Legjobbja”
Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat közötti kapcsolatot, a
jóval több, mint egy évtizedre visszatekintô támogatói-partneri tevékenységet, azon belül elsôsorban az MKB Ösztöndíjprogramot értékelte.
PRO MUSEO emlékérem
Bankunk képzômûvészeti gyûjteménye országos szinten is
jelentôs. Tudatában vagyunk annak, hogy képzômûvészeti
gyûjtôtevékenységünknek az ad igazi értelmet, ha az MKB
Bank tulajdonában lévô mûveket minél szélesebb körben láthatóvá, megismerhetôvé tesszük.
Ezt az elvet vallva és követve, bankunk minden évben szervez egy kiállítást a gyûjteményben szereplô egy-egy alkotó
mûveibôl annak szülôvárosában, a helyi múzeummal közösen megvalósítva, tudományos értékû katalógus kíséretében.
2008-ban Miskolcon „A magyar kubista” címmel rendeztünk
kiállítást Kmetty János festô munkáiból a miskolci Herman
Ottó Múzeumban. A mûveket köz- és magángyûjtôktôl kölcsönöztük. A sikeres kiállítás szervezése és támogatása elismeréseként a múzeum alapításának centenáriumán, 1989-ben
létrehozott PRO MUSEO emlékérmet adományozta bankunknak. Indoklásuk így szól:
„Pártfogásukkal oly mértékben teremtettek kedvezô
körülményeket a kiállítás megrendezéséhez, amely múzeumunk életében példanélküli.”

Adriány Kincsô – Hungarian Business Leaders Forum, ügyvezetô igazgató
„A Good CSR 2008 zsûrijének tagjaként, azért gondoltam, hogy az MKB Bank és a
Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat együttmûködése kiemelkedô, mert nem szimplán
egy ad hoc akcióról, hanem éveken átnyúló stratégiai együttmûködésrôl van szó. A tehetséges ám szociálisan és társadalmilag hátrányos helyzetû gyerekek életminôségének javításában csak akkor lehet valóságos eredményeket felmutatni, ha a támogatás mely szektorok közötti összefogással valósul meg kiszámítható, következetes, jól átgondolt és hosszú
távú. Az MKB programja a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálattal egy ilyen program. A
társadalmunkat és környezetünket érintô komoly kihívások nem orvosolhatók egyéni akciókkal, komoly összefogásra van szükség melyben az üzleti szektornak kiemelt szerepe van.
Szerencsére egyre több vállalat törekszik arra, hogy felelôsen gazdálkodjon, odafigyelve a
helyi közösségekre mely sok esetben a cég életére is pozitív hatással van. Nagyon sok területen lehet még fejlôdni a hazai vállalatoknak: például a vállalati sokszínûség területén
(munka-magánélet egyensúlya, romák foglalkoztatása, fogyatékkal élôk foglalkoztatása,
stb.), a környezetvédelem területén fontos az energiahatékonyság, ami jó a cégnek és
hosszú távon az ország érdekeit is szolgálja. És természetesen a tiszta és átlátható vállalatirányítás is nagyon fontos terület.”

25
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Ügyfeleinket érintô célkitûzéseink 2009-re

Bevezetjük a rendszeres ügyfélelégedettség-méréseket.
2007 és 2008 után 2009-ben is megôrizzük versenytársaink elôtt a Branchmarking által ítélt 1. helyezésünket a
fiókhálózat és a Call-Center hatékonyságában.
Meglevô ügyfeleinket minél nagyobb arányban megôrizzük és az eddigieknél is magasabb színvonalon szolgáljuk ki ôket.

4.4. TULAJDONOSAINK
Az MKB Bankban a minôsített többséget (89,62%) biztosító
befolyással rendelkezô BayernLB részvényesen kívül a P.S.K
Beteiligungsverwaltung GmbH 9,88%, egyéb befektetô 0,5%
és további 23 belföldi természetes és jogi személy rendelkezik százalékban ki nem fejezethetô (1-60 közötti darabszámú)
részvénytulajdonnal.

kezô BayernLB részvényesen kívül a P.S.K Beteiligungsverwaltung GmbH 9,88%, egyéb befektetô 0,5% és további
23 belföldi természetes és jogi személy rendelkezik százalékban ki nem fejezethetô (1-60 közötti darabszámú) részvénytulajdonnal. A szavazatok legalább 5%-át képviselô kisebbségi részvényesek csoportja a közgyûlési meghívó kézhezvételétôl számított nyolc napon belül az ok megjelölésével kérheti az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tûzzön a
közgyûlés napirendjére. Emellett minden részvényes jogosult a közgyûlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt, indítványt tenni, valamint szavazni. A társasági törvény
elôírja, hogy a közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.
A BayernLB regionális hálózata

4.4.1. A BAYERNLB CSOPORT RÖVID
BEMUTATÁSA

A BayernLB Németország hatodik legnagyobb bankja. A
bajor állam tartományi bankja és a bajor takarékbankok központi bankja, az S Finanzgruppe (Németország és Európa
legnagyobb hitelintézeti csoportja, 3,300 Mrd euró üzleti
volumennel) tagja. 1972-ben alakult meg a Landesbodenkreditanstalt és a Bayerische Gemeindebank összeolvadásával. A bajor tartományi állam és a bajor takarékbankok közös
tulajdonában áll. Az egyik legnagyobb kötvénykibocsátó
Németországban
A Bayern LB érdekeltségei
A csoport fô számai 2008-ban
Mrd euró
Mérlegfôösszeg
Saját tôke

421,7
23,1

Az MKB Bank meghatározó szerepet tölt be a BayernLB
Csoport meghatározott országokra kiterjedô közép-keleteurópai stratégiájának megvalósításában. Ennek keretében
szakmai és tulajdonosi támogatást nyújtunk a többségi tulajdonunkban álló bulgáriai MKB Unionbank-nak és a romániai
MKB Romexterra Bank-nak.
Minôsített többséget biztosító befolyással rendelkezô
tulajdonosunk (BayernLB) a társaság közgyûlésén minden
egyes közgyûlési hatáskörbe tartozó kérdésben egymaga
képes érvényes határozatot hozni. Képviselôket delegált az
MKB Bank Felügyelô Bizottságába, ahol a részvényesi képviselôk csoportja (9 tagból 6 tag) minden, a Felügyelô Bizottság
hatáskörébe tartozó kérdésben képes érvényes – az Igazgatóság által végrehajtandó – határozatot hozni. Az MKB
Bankban a minôsített többséget biztosító befolyással rendel26
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4.5. STRATÉGIAI PARTNEREINK
Az MKB Bank kiemelt hangsúlyt fektet stratégiai partnerségeire, együttmûködési megállapodások megkötésére. Ezek az
együttmûködések számunkra új távlatokat nyitnak, és a
keresztértékesítésben rejlô további potenciálok kiaknázását
segítik elô. A Banknak közös termékei vannak az MKB
Nyugdíjpénztárral (MKB Prémium-Csoport lekötött betét és
MKB Nyugdíjpénztári kölcsön) és az MKB Biztosítókkal (MKB
Értékpáros életbiztosítással kombinált betét és MKB Értékmegôrzô Program).
Stratégiai partnereinkkel közösön bevezetett termékeink
Deutsche Leasing Hungária
Teljes körû együttmûködés,
mobil termelô gépek,
berendezések és
nagyhaszon-jármûvek
lízing-finanszírozására

Fundamenta
lakástakarék-pénztári
együttmûködés
T-Mobile
co-branded hitelkártya

Lufthansa
co-branded hitelkártya

WestEnd-Trigránit Csoport
co-branded hitelkártya

4.6. KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATAINK
4.6.1. AZ MKB BANK KÖZÖSSÉGI
KAPCSOLATAI
Az alaptevékenységünkhöz közvetlenül kapcsolódó érintetti
kapcsolataink mellett fontosnak tartjuk, hogy tágabb mûködési környezetünkben is szoros kapcsolatokat ápoljunk a
meghatározó szereplôkkel, és e kapcsolatokon keresztül
pozitívan befolyásoljuk környezetünk társadalmi, gazdasági
és környezeti folyamatait. A szakmai szervezetek, az állami
intézmények és a civil szervezetek azok az érintettjeink, akikkel különösen fontosnak tarjuk a párbeszéd és együttmûködés fenntartását.
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Az MKB Bank összesen több mint 60 szakmai szervezet
munkájában vesz részt, melyek közül több mûködésében is
munkatársaink aktívan látnak el különbözô szakmai funkciókat. Az állami intézmények közül természetesen kiemelt
jelentôségû bankunk, mint minden pénzintézet, számára a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, valamint a
Gazdasági Versenyhivatallal való együttmûködés. A civil szervezetekkel való együttmûködésünk fô célterületei a sport, a
zenekultúra, a képzômûvészet, valamint a hátrányos helyzetû gyermekek és fiatalok segítése.
Bankunk a szoros együttmûködésen, építô párbeszéden,
valamint szponzorációs és támogatási gyakorlatán kívül
befektetéseivel is hozzá kíván járulni tágabb környezetünk
értékeinek megôrzéséhez, fejlesztéséhez. Az MKB Bank 2002
óta résztulajdonosa a Pannonhalmi Apátsági Pincészetnek,
ezzel is hozzájárulva a világörökség ezeréves értékének megôrzéséhez.
A PANNONHALMI APÁTSÁGI PINCÉSZET
egyik legrégebbi
legrégebbi borvidéke
borvidékeújult
újultmeg
mega
Magyarország egyik
Pannonhalmi Fôapátság és az MKB Bank összefogásának
köszönhetôen. A tôkebevonás lehetôvé tette pályázati pénzek elérését is, és 2002-tôl megindulhatott a pincészet építése, és ezzel az 54 hektárnyi szôlôterület magas szakmai színvonalon folytatott hasznosítása. A szükséges tôkén kívül a
bank szakembereinek közremûködése is jelentôsen hozzájárult ahhoz, hogy a beruházás és a mûködés költséghatékony
legyen és kövesse az üzleti tervet. Az MKB Bank azért döntött
amellett, hogy tulajdonostársként részt vesz a projektben,
mert a beruházás jellege illeszkedett az értékrendjéhez és
korábban is volt már jó néhány sikeres szponzorációs
együttmûködése a fôapátsággal. A pincészet eddig negyvenkét hektár új ültetvényt telepített, további nyolcat pedig úgynevezett termô ültetvényként mûvel meg, amelynek cseréjét
a közeljövôben tervezi. A termés feldolgozásához zöldmezôs
beruházásként egy 2 200 négyzetméter alapterületû présház,
tartályos és hordós érlelô, palackozó épületegyüttest hoztunk létre. A világhírû borászok munkája, a területnek megfelelôen kiválasztott szôlôfajták, és a legmodernebbek közé tartozó feldolgozási technológia biztosítja, hogy hiánypótló,
minôségi palackozott borok készüljenek. Elsô ízben 2003-ban
szüreteltek, a termésbôl 70 ezer palack bor készült. Jelenleg
200 ezer palack, 2014-15-re, ha a szôlôterület egésze termôre
fordul, ez a szám 350 ezerig emelkedik majd. A borok iránt itthon és külföldön is hamar kialakult az érdeklôdés, számos
regionális, országos és nemzetközi versenyen nyertek el értékes díjakat.
4.6.2. ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK
Az állami intézményekkel való együttmûködésben fontosnak
tartjuk felügyeleti szerveinkkel, a hatóságokkal történô felelôs együttmûködést. Mûködésünk során igyekszünk a jogszabályokat a legteljesebb mértékben betartani, és amennyiben
szükséges a felügyeleti szervek vizsgálataiban együttmûködô magatartást tanúsítani.
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A jogszabályok elôkészítésében a szakmai szervezetekben
végzett munkánk, konferenciáink, elemzéseink jelenthetnek
hatékony segítséget. A Bankszövetségen keresztül a múlt
évben több jogszabály-elôkészítésben vettünk részt, amelyek a a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvényt; a tôkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvényt; a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt; az 1959. évi IV.
törvényt a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérôl; a
2008. évi CIV. törvényt a pénzügyi közvetítôrendszer stabilitásának erôsítésérôl; és az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás
és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérôlérintették. Az általunk szervezett konferenciákon gyakori vendégelôadók a különbözô állami szervek munkatársai.
A szoros értelmében vett szakmai munkán túl a Bank nem
vesz részt a közpolitika alakításában, politikailag semleges
álláspontot foglal el, és ennek megfelelôen pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó intézményeknek nem ad támogatást.

4.6.3. SZAKMAI SZERVEZETEK
Az MKB Bank gazdasági és pénzügyi pozíciója, társadalmi és
szociális felelôsségvállalása indokolttá teszi, hogy különbözô
szakmai, érdekképviseleti szervezetekkel, szövetségekkel és
kamarákkal tagsági viszonyt hozzon létre. A Bank kiemelt
célja, hogy szakmai támogatást nyújtson és szerepet vállaljon
a szervezetek munkájában regionális, országos és nemzetközi
viszonylatban is. Ennek érdekében az MKB több vezetôje vesz
részt e szervezetek elnökségeiben és szakmai bizottságaiban.
Az MKB Bank elnök-vezérigazgatója, Erdei Tamás, 2008ban 12 év után távozott a Bankszövetség elnöki tisztjérôl.
Büszke arra, hogy öt alkalommal is megválasztották, de a
jövôben másnak is lehetôséget kíván adni a tisztség betöltésére. Szintén lemondott a Nemzeti Sportszövetség elnöki
tisztjérôl, megtartotta viszont a Nemzetközi Gyermekmentô
Szövetség FB elnöki tisztjét, illetve a Nemzeti Vagyontanács
tanácstagi tisztjét is elvállalta.
Bankunk betartja a Hungarian Business Leaders Forum és
AmCham által kialakított társadalmi felelôsségvállalás alapelveit.

Tagságaink szakmai szervezetkben
Magyar és nemzetközi szakmai, érdekképviseleti szervezetek, szövetségek
BACEE - Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség
Belsô Ellenôrök Magyarországi Szervezete

http://www.iia.hu

Deutsches Ostforum München

http://www.dom-muenchen.de

FÁK Üzleti Klub Magyarország

http:/rost.hu/cisclub

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

http://www.hte.hu

HBLF - Hungarian Business Leaders Forum

http://www.hblf.hu

IIF - Institute of International Finance Washington DC
ISACA - Information System Audit and Control Association
Joint Venture Szövetség
Magyar-Bajor Baráti Társaság
Magyar Bankszövetség
Factors Chain International
Magyar Faktoring Szövetség
Magyar Forex Társaság
Magyar Jármûalkatrészgyártók Országos Szövetsége
Magyar Jogász Egylet
Magyar Közgazdasági Társaság
Magyar Külgazdasági Szövetség
Magyar Lakásépítôk Országos Szövetsége
Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT)
Magyar Marketing Szövetség
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
MGYOSZ - Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Német Gazdasági Klub
Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága
NJSZT - Intelligens kártyafórum
Országos Humánpolitikai Egyesület
SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
XVII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete
VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
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http://www.bacee.hu

http://www.iif.com
http://www.isaca.hu
http://www.jointventure.hu
http://www.mbbt.org.hu
http://www.bankszovetseg.hu
http://www.factors-chain.com
http://www.faktoringszovetseg.hu
http://www.acihungary.hu
http://www.majosz.hu
http://www.jogaszegylet.hu
http://www.mkt.hu
http://www.kulkerszov.hu
http://www.malosz.hu
http://www.logisztika.hu
http://www.marketing.hu
http://www.szamviteli-egyesulet.hu
http://www.mgyosz.hu
http://www.dwc.hu
jelenleg nincs honlap
http://www.hscf.net
http://www.ohe.hu
http://www.saldo.hu
http://www.lokalpatriotak17.hu
http://www.vosz.hu
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Kereskedelmi és iparkamarák
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.mkik.hu
http://www.bkik.hu
http://www.iparkamara.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.bokik.hu

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.bmkik.hu

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.csmkik.hu

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Pécs-Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.fmkik.hu
http://www.gymskik.hu
http://www.hbkik.hu
http://www.hkik.hu
http://www.jnszmkik.hu
http://www.kemkik.hu
http://www.nkik.hu
http://www.pbkik.hu
http://www.skik.hu
http://www.sopron.hu/kkamara/
http://www.szabkam.hu

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.tmkik.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.vmkik.hu

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.vmkik.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.zmkik.hu

Nemzetközi vegyeskamarák Magyarországon
American Chamber of Commerce in Hungary
Brit kereskedelmi Kamara - BCCH

http://www.amcham.hu
http://www.bcch.com

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara - ICC

http://www.icc.co.hu

Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

http://www.duihk.hu

Magyar Izraeli Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.mikik.hu

Svéd Kereskedelmi Kamara

http://www.swedishchamber.hu
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4.6.4. CIVIL SZERVEZETEK
TÁMOGATÁSA
Az MKB Bank felelôs vállalatként számos jelentôs támogatási,
adományozási tevékenységet folytat, melyek közös jellemzôje az elkötelezett, megkérdôjelezhetetlen tartalmú és célú
társadalmi szerepvállalás. Tesszük ezt azért, mert felelôsek
vagyunk azért a társadalomért, amelyben mûködünk. A
korábbi évek gyakorlatával megegyezôen támogatási gyakorlatunk fô célterületei a sport, a zenekultúra, a képzômûvészet, valamint a tehetséges ám hátrányos helyzetû gyermekek és fiatalok segítése.
Az MKB Bank az elsô számú mûgyûjtôként, mecénásként, a
kultúra bankjaként szerzett hírnevet a piacon és az ügyfelek
körében. A magyar festészet klasszikus értékeinek gyûjtésével kezdte meg az 1980-as években saját mûgyûjteményének
felépítését, így az elmúlt idôszak során sikerült létrehoznia
egy közel 400 alkotásból álló kollekciót. A gyûjtemény példaértékûnek számít a hazai mûkincspiacon, többek között
olyan kiemelkedô alkotásokat tartalmaz, mint Benczúr Gyula
Csendélet Dante Szoborral, Rippl Rónai József Kunffyné portréja, Ferenczy Károly Borús táj, Barabás Miklós Egy utazó
cigánycsalád Erdélyben és Székely Bertalan Csónakázó szerelmesek címû festménye. A két utóbbi a Magyar Nemzeti
Galéria állandó kiállításán a nagyközönség számára is látható
és a Galéria számos alkalommal külföldi kiállításon is szerepeltette (2008-ban pld. Kanadában).
Az országosan is jelentôs XIX-XX. századi magyar gyûjtemény mellett a Bank 2004 óta elindult a kortárs mûvészetek
irányában, ennek megfelelôen a Gyûjteményt egy-egy elismert, ma élô mûvész alkotásával is gyarapította. (pl.: Fehér

László, Hencze Tamás, Nagy Gábor). Számos esetben érkezik
országosan is jelentôs kiállítások szervezôitôl megkeresés
egy-egy alkotás szerepeltetésévell kapcsolatban. Ennek megfelelôen az elmúlt években számos kiállításon képviseltette
magát a Bank.
Bankunk képzômûvészeti gyûjteménye országos szinten is
jelentôs. Képzômûvészeti gyûjtôtevékenységünknek az ad
igazi értelmet, ha MKB Bank kollekciójában található mûveket
minél szélesebb körben láthatóvá, megismerhetôvé tesszük.
Ezt az elvet vallva és követve, bankunk minden évben megszervezi egy-egy alkotó saját szülôvárosában, a helyi múzeum
által megrendezett kiállítását és társszervezôként is közremûködik annak létrejöttében. A 2007. évi egri Ziffer Sándor
gyûjteményes kiállítás után 2008-ban Miskolcon „A magyar
kubista” címmel rendeztünk kiállítást Kmetty János munkáiból a miskolci Herman Ottó Múzeummal közösen, mely a
Kmetty János kiállítás szervezése és támogatása elismeréseként PRO MUSEO emlékérmet adományozott bankunknak.
A már említett példákon kívül bankunk számára fontosak
az intézményi támogatások. Az MKB Bank az utóbbi években
több partnert támogatott kulturális tekintetben. Ezek: a
Szépmûvészeti Múzeum támogatása: éves együttmûködés,
elsôsorban a régi korokat bemutató mûvészet köré épül. A
Múzeummal már 2006-ban megkezdôdött az együttmûködés a MÚZEUM+ program keretében. E program lényege,
hogy hetente egy alkalommal a múzeum este 10 óráig tartott
nyitva, így azok is eljuthattak egy-egy kiállításra, akiknek
elfoglaltságuk miatt erre nem volt lehetôségük. 2008-ban a
Lélek és Test Kertésztôl Mapplethorpe-ig címû kiállításnak
voltunk a fôtámogatói.

Rubovszky Éva – MKB Bank, tanácsadó
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A többéves együttmûködési szerzôdés révén a Szépmûvészeti Múzeum az MKB Bank támogatásával valósít meg több kiállítást, valamint a Múzeum+ programot.
A többéves együttmûködési szerzôdés révén a Szépmûvészeti Múzeum az MKB Bank támogatásával
valósít meg több kiállítást, valamint a Múzeum+ programot.
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Dr. Baán László – Szépmûvészeti Múzeum, fôigazgató
„Az MKB Bank és a Szépmûvészeti Múzeum együttmûködése évekre nyúlik vissza, a pénzintézet segítsége, együttmûködése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt idôszakban
megújuló, új arculatot építô múzeum munkája sikeres legyen. Olyan segítôk nélkül, mint az
MKB Bank, ez a munka sokkal nehezebb és kevésbé látványos lenne. Hosszú távú
együttmûködésünk azt sugallja számomra, hogy a Szépmûvészetire is partnerként tekintenek a Banknál. Az a segítség, amelyet a Bank nyújtott és nyújt a múzeumnak, nem csak a
„kézzelfogható” anyagi támogatás miatt – mint a Lélek és Test címû fotókiállítás, vagy a
most megnyílt Mucha tárlat esetén - fontos a számunkra, hanem azért is, mert egy intézmény hírnevét jelentôsen befolyásolja, hogy milyen partnerekkel munkálkodik együtt. Az
MKB Bank neve, a pénzügyi szférában tapasztalható elismertsége, ügyfeleinek elégedettsége minden bizonnyal a múzeumra is kisugárzik. Bajban ismerszik meg a barát – szokták
mondani. Az utóbbi hónapokban a pénzintézetek és a kulturális szféra szereplôinek az élete
a válságról és a válságkezelésrôl szólt. Az MKB Bank ezekben a nehéz idôkben is – sok más
pénzintézettel ellentétben – úgy döntött: fontos számára a Szépmûvészeti Múzeum és a
múzeum által képviselt értékek, így továbbra is a segítôink között tudhatjuk. A Mucha kiállítás megrendezéséhez nyújtott segítség egyben üzenet is: a kultúra és a kulturális szponzoráció kiutat mutathat a krízisbôl.”

Kiemelkedôen fontos a Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása, mely immáron közel 20 évre nyúlik vissza. Ahogy 2007ben, 2008. évben ismét támogattuk a Magyar Mozgóképkincs
Megismertetéséért Alapítványt. Több éves hagyománya van
már a Tihany Turizmusáért Egyesület támogatásának, 2008ban is támogattuk a Tihanyi Szabadtéri Játékok megrendezését. 2008-ban támogattuk a Kovács Gábor Mûvészeti Alapítványt, mellyel hozzájárultunk a KOGART kortárs mûvészeti
gyûjtemény felépítéséhez. Színházmûvészeti együttmûködésünk a Szentivánéji álom címû worldmusical elôadás létrejöttének elôsegítése a Pesti Broadway Alapítvány támogatásával. Az Országos Széchényi Könyvtár CORVINA Alapítványának
mûködését is elôsegítettük, mely a magyar nemzet kulturális
kincseinek megismertetését tûzte ki legfôbb céljául.
Bankunk 1996 óta áll a kajak-kenu, az egyik legsikeresebb
magyar olimpiai sportág mögött, mint a Magyar Kajak-kenu
Szövetség kiemelt, arany fokozatú támogatója. 2008-ban a
Szövetség és a Bank, a pekingi olimpia után lejárt szerzôdést
követôen újabb négy évre – a londoni olimpiáig – szóló
együttmûködést írt alá. Meggyôzôdésünk, hogy a jövôben a
kajakosok és kenusok az eddigiekhez hasonló sikereket
érhetnek el az MKB Bank támogatásával. Az MKB Ranglista
1997-ben jött létre, amely az adott évben elért eredmények
szerint rangsorolja a sportolókat a versenyidények végeztével. A Ranglista - jelenlegi nevén MKB Kajak-Kenu Árfolyam révén a legjobb férfi és nôi kajakosokat, kenusokat, valamint
a legkiválóbb ifjúsági férfi és nôi versenyzôket díjazza a bank.
Büszkén mondhatjuk, hogy a rangsorolás mára komoly presztízsértéket vívott ki magának. Kôbán Rita, Kovács Katalin,
Janics Natasa, Storcz Botond, Vereczkei Ákos, Kammerer
Zoltán – csak pár név a sportág hazai és világsztárjai közül,
akik az elôkelô listán eddig helyet kaptak. Az MKB – tisztelegve „Koló” egyedülálló teljesítményének (aki az Árfolyam tör3
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ténetében az eddigi 11 kiírást mind megnyerte) és emlékének – az MKB Kajak-kenu Árfolyam örökös bajnoki címét adományozta neki, valamint életre hívta a Kolonics György
Utánpótlás Díjat, melyet minden esztendô végén a legkiemelkedôbb versenyzô, versenyzôk kapnak meg.
A kajak-kenu nagyjai mellett a fiatal tehetségek pályáját is
egyengetjük, 8 éve külön díjazva az utánpótlás legjobbjait. A
Bank a Szövetségen keresztül támogat egy ifjú férfi és hölgyversenyzôt bízva abban, hogy a fiatal reménységek hozzáállásukkal, magatartásukkal, eredményeikkel meghálálják a
támogatást. Ilyen értelemben az MKB Bank „felfedezettje” a
világ és Európa-bajnok Benedek Dalma és Kucsera Gábor,
akik máris igazi klasszisai a kajaksportnak. Mindezek mellett a
2008-es évben az MKB Bank kiemelt támogatója volt a szegedi utánpótlás (U23-as) kajak-kenu Európa-bajnokságnak.
A magyar kézilabda válogatott gerincét adó veszprémi kézilabdacsapat névadó szponzora 2006 óta az MKB Bank. Az MKB
Veszprém 2008-ban tizenhatodik bajnoki gyôzelme mellett
KEK-gyôztes is lett. A 2008/2009-es idénytôl az MKB Veszprém
immáron egy új, impozáns létesítményben kápráztatja el szurkolóit világszínvonalú játékával. A minden igényt kielégítô új
Veszprém Arénában több mint 5000 nézô szurkolhatja végig
az izgalmas hazai és nemzetközi mérkôzéseket.
Az MKB Bank társvállalatával, az MKB Euroleasing-gel karöltve névadó szponzorként 2004 óta támogatja a soproni nôi
kosárlabda csapatot, mely 2007 után 2008-ban ismét duplázott: a magyar bajnoki cím mellé a Magyar Kupát is megszerezte.
Bankunk nemcsak a felnôtt csapatok sikeres mûködését
biztosítja, hanem lehetôséget nyújt és egyben elvárja a versenyképes utánpótlás-nevelést is. Ennek érdekében a klubok
szponzori szerzôdésben foglalt támogatás meghatározott
hányadát kizárólag az utánpótlás nevelésére fordíthatják.
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Versenysport nem létezhet megfelelôen gondozott szabadidôsport nélkül. Éppen ezért az MKB Bank figyelmet fordít a
fiatal tehetségek és a lelkes amatôrök sportolási lehetôségeire is. A Vasas Pasaréti Sportcentrum társfinanszírozójaként
segítjük a szabadidôsport tárgyi feltételeinek javítását.
Az MKB Bank 2007-ben társalapítóként csatlakozott a
Prima Primissima kezdeményezéshez, létrehozva a Junior
Prima Díj Magyar Sport kategóriát, a 26. életévüket be nem
töltött fiatal sportolók eredményeinek elismerésére. 2008ban Görbicz Anita kézilabdázó, Gyurta Dániel úszó, Iváncsik
Tamás kézilabdázó, Kiss Tamás úszó, Kisteleki Dóra vízilabdázó, Kovács Csaba jégkorongozó, Kozák Danuta és Szabó
Gabriella kajakozó, Varga Dániel és Varga Dénes vízilabdázó
nyerte el a díjat.
A golf egyszerre szól a kikapcsolódásról és az elmélyült
játékról. Milliók rajonganak érte világszerte, játékosnak és
nézônek egyaránt élmény. A hazai golfélet dinamikusan fejlôdik, a pályák és játékosok száma egyre nô: országosan hét
pályán mintegy 2200 regisztrált golfozó játszik. A mind erôsebb igényekre ráérezve az MKB Bank a Magyar Golf
Szövetség mellé állt; annak arany fokozatú támogatója, valamint az MKB Golf Trophy házigazdája.
A karitatív jellegû támogatások közül több esetében már
évekre visszamenôleg beszélhetünk, azaz már hagyománnyá
vált egy-egy alapítvány és az MKB Bank közötti együttmûködés. A Bank mecenatúráját ezen a síkon egészségügyi, szociális projektek, gyermekek támogatása egyaránt jellemzi. A
támogatások közül az egészségügyi és szociális területen
kiemelésre méltó a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat,
illetve a Magyar Vöröskereszt balatoni önkéntes elsôsegélynyújtó projektjéhez (2008. július 2. és augusztus 19. közötti a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt önkéntesei a Balaton 26 strandján elsôsegély-nyújtási ügyeletet biztosítanak) és a véradás
népszerûsítô programjához történt csatlakozásunk.
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Támogatottjaink sporteredményei az MKB Bank támogatásával
Csapat
MKB Veszprém KC

Év

Eredmény

2006

Bajnokok Ligája elôdöntô
Magyar bajnok

2007

Magyar Kupa gyôzelem

2008

Kupagyôztesek Európa Kupája –
gyôzelem
Magyar bajnok
Prima Primissima díj
sport kategória gyôztese

MKB Euroleasing Sopron

2005

Magyar Bajnokság 2. hely

2006

Magyar Bajnokság 2. hely

Magyar Kupa 3. hely

Magyar Kupa 2. hely
2007

Magyar Bajnok
Magyar Kupa-gyôztes

2008

Magyar Bajnok
Magyar Kupa-gyôztes

magyar kajak-kenu sport

1997- Olimpia (Sydney, Athén, Peking):
9 arany, 4 ezüst, 4 bronz
Világbajnokság:
72 arany, 28 ezüst, 37 bronz
Európa-bajnokság:
72 arany, 67 ezüst, 33 bronz
2008

Pekingi olimpia:
2 arany, 1 ezüst, 1 bronz

Dr. Kraudi Adrienne – MKB Bank, vezérigazgató-helyettes
„Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan, a társadalom számára fontos problémák, kihívások, amelyeket nem lehet kizárólag állami forrásból megoldani. A támogatás értéke jóval
nagyobb a pénzbeli ráfordításnál. A jókor jött segítség vagy éppen egy gyönyörû élmény
sorsokat fordíthat meg. Egyúttal szívet melengetô érzés látni, ahogy székházunk Tükörtermében apró gyereklábak harangoznak a hatalmas asztal körül sorakozó székeken. A Bank
vezetése felismerte, hogy jelentôs versenyelônyre tehet szert felelôs társadalmi szerepvállalása révén: jobbá válik a teljesítmény, ismertebbek lesznek a bank szolgáltatásai, erôsödik jó
híre, vonzóbbá válik a bank a minôségi munkaerô számára, továbbá erôsíthetô az alkalmazottak motivációja. A bank által készített felmérések visszaigazolták a társadalom érdekében
tett eddigi erôfeszítéseket, hiszen az MKB Bank márkaismertsége érzékelhetôen nôtt, különösen az elmúlt években. A pénzintézet hosszú távra tervez, így a fentebb vázolt társadalmi
felelôsségvállalási programjait az elôttünk álló, szûkösebbnek ígérkezô idôszakban is folytatja.”
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Edvi Péter – A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat
alapítója és vezetôje
„A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálatot néhány társammal egyetemben elôször
Hannoverben, majd 1990 tavaszán Budapesten is megalapítottuk. Személyes történetem
1989 karácsonyára nyúlik vissza: elkeveredtem Csegôdre, Romániába, egy árvaházba, ahol
elképedve láttam 120 haldokló gyermeket, akiknek megpróbáltam segíteni. Az MKB Bankkal
13 éve állunk kapcsolatban, több programunkat is támogatják. Ezek közül kiemelkedik az
1997-ben létrehozott MKB Ösztöndíj Program, amely együttmûködésünk legelején, Erdei úr
ötletébôl született. Visszaemlékezve saját iskolai éveire, eszébe jutott, hány tehetséges, de
nagyon szegény gyerek tanulmányainak finanszírozásával küszködtek a szülôk.
Magyarországon évente mintegy 100 ezer gyermek születik, közülük több tízezren nagyon
szegény sorban nevelkednek: nem étkeznek, nem öltözködnek rendesen, fûtetlen lakásban
laknak. Nagyon jó volt látni, hogy egy üzletember megérti azt, hogy Magyarország egyik
legfontosabb beruházása a fiatalok taníttatása. Annak biztosítása, hogy a nehezebb körülmények között élôk is kitörhessenek, tehetségük ne kallódjon el szegénységük
a szegénységük
miatt.”
miatt.”

MKB BANK – NGYSZ EGYÜTTMÛKÖDÉS
Valamennyi program elôkészítését, szervezését, lebonyolítását
az MKB Bank felkérésére a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat végzi immár tizenkettedik éve, szorosan és sikeresen
együttmûködve a bankkal. Közös célunk, hogy a rászoruló gyermekeket, fiatalokat felkaroljuk, segítsük, biztosítva számukra a
tanulás, a fejlôdés lehetôségét, mind testileg, mind lelkileg.
Az MKB Bank ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy támogassa a tehetséges és kiváló tanulmányi átlagot elérô ám
anyagilag hátrányos helyzetben élô gyermekeket. Az NGYSZ
minden évben pályázatot hirdet, amelyre mindazon tanulók
pályázhatnak, akik az általános iskola 2. osztályát befejezték,
tanulmányi átlaguk 4,5 fölött van, és családjukban az egy fôre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 35 000 Ft-ot. Az MKB
Ösztöndíj 1997-ben indult útjára. Kezdetben 20 gyermek
kapott ösztöndíjat, majd ez a szám évrôl-évre bôvülve, elérte
a jelenlegi 100 fôt. Az ösztöndíjban részesülô 100 diák havonta 16 000 Ft-ot kap tanulmányai segítésére. Az MKB Bank a jó
tanulmányi eredmény megôrzése esetén egészen a diploma
megszerzéséig folyósítja az ösztöndíjat. Ösztöndíjasaink
közül 2008-ban 4 fô szerzett diplomát.
A Bank lehetôséget ad egyszeri tanszertámogatásra vonatkozó kérelem beadásra is. Azon diákok részére, akik az MKB
Ösztöndíj felhívásra értékelhetô pályázatot nyújtottak be, de
mégsem nyerték el valamilyen oknál fogva az ösztöndíjat, a
Bank egyszeri tanszertámogatást nyújt, melynek összege
fejenként 16 000 Ft.
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A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat gyermekétkeztetési támogatási programját már megalakulásakor, 1990-ben
útnak indította bölcsôdés korú, óvodás és iskolás gyermekek
részére, amelyhez az MKB Bank 1997-ben csatlakozott.
Sajnos ma Magyarországon számos család él rendkívül
nehéz körülmények között és egyre többen kerülnek olyan
helyzetbe, hogy a szülôk gyakran reggeli vagy uzsonna nélkül engedik el gyermeküket iskolába. A támogatás elnyerésére minden 18. életévét be nem töltött, Magyarországon
élô gyermek, illetve az ôt képviselô szülô vagy intézmény
(bölcsôde, óvoda, iskola) pályázhat. A kérelmek elbírálásánál
fô szempont a rászorultság. Ennek objektív megítélése céljából az iskolától, óvodától kérünk javaslatot, véleményt, a
munkáltatótól jövedelemigazolást. Amennyiben a fentiek
alapján Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat elnöksége
odaítéli a támogatást, úgy az intézménynek utalják a gyermekétkeztetés költségét.
2008 december 21-én 12. alkalommal szervezte meg az
NGYSZ az MKB Karácsonyi Gyermekgálát, melynek programja a sok gyermek számára maradandó élményt jelentô, kedves karácsonyi hangulatot idézô Csajkovszkij: Diótörô címû
mesebalettje. Immár hagyomány, hogy az MKB Bank 1200
nehéz anyagi körülmények között élô gyermeket hív meg
vidéki városokból és a fôvárosból a budapesti Operaházba,
ahol az elôadással, a gyermekek megvendégelésével és ajándékokkal teszi
tesziszebbé,
szebbé,gazdagabbá
gazdagabbá
felejthetetlenné
és és
felejthetetlenné
kará-a
karácsonyukat.
csonyukat.

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I

Az alapításának centenáriumán, 1989-ben alapított Pro Museo díjjal tüntette ki az MKB Bankot a
Miskolci Herman Ottó Múzeum, a Kmetty János kiállítás szervezéséért.
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Az MKB Bank további egészségügyi és szociális célú támogatásai

Egészséges Településekért
Alapítvány

a magyarországi kistelepülések együttmûködésével az egészség és az élet minôségének fejlesztésé

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Sebészeti Osztálya

a Fôvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza mûszaki fejlesztése, a dolgozók támogatása, továbbá a betegek közvetlen támogatása és magas szintû ellátásuk fejlesztése

Jövô Pathológiája Alapítvány

2008. májusában Visegrádon, a Nemzetközi Pathológiai Akadémia Magyar Divíziója
közremûködésével megrendezésre kerülô, az Emlôrák diagnosztikájának és célorientált terápiájának témájában szervezett konferencia szervezéséhez való hozzájárulás

Korai Fejlesztô Központot
Támogató Alapítvány

a Központ mûködési költségeihez való hozzájárulás

Aritmia Kutatás-gyógyítás
Alapítvány SOTE Kardiológiai
Központ

az aritmia (szívritmuszavar) kutatása, betegellátás; a ritmuszavarok gyógyszeres és
nem gyógyszeres kezeléséhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás,
oktatás, ismeretterjesztés és ezen feladatok támogatása, szakmai szakértôi feladatok végzése egészségmegôrzés, betegségmegelôzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység. Az e feladatkörrel foglalkozó orvosok, kutatók, egészségügyi személyzet támogatása, konferencián, továbbképzéseken való részvételének biztosítása, munkájuk magasabb színvonalon történô elvégzéséhez szükséges
modern berendezésekkel, eszközökkel való ellátása. A betegek szociális támogatása a szükséges egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás érdekében

Fôvárosi Önkormányzat Egyesített
Szent István és Szent László Kórház
Rendelôintézete és a Szent
István Kórház Intézményeiért
és Betegeiért Alapítvány

40 szeletes CT készülék jobb kihasználtságát biztosító szoftver beszerzése

Országos Onkológiai Intézet,
Korán és Eredményesen
a Daganat Ellen Alapítvány

a rosszindulatú daganatok korai felismerése és terápiájának fejlesztése, illetve az
ilyen irányú kutatások segítése, szakértôk konferenciákon való részvételének
elôsegítése, továbbá ösztöndíjak alapítása és odaítélése

Belgyógyász Alapítvány

magyar belgyógyász tevékenység fejlôdésének elôsegítése, támogatása

Egészséges Magzatért és
Újszülöttért Alapítvány

a magzat, az újszülött és az anya egészségét közvetve, vagy közvetlenül szolgáló
mûszerek beszerzése, javítása, valamint a betegellátó tevékenység körülményeinek javítása (eszközpótlás, továbbképzés)

Fuss a Rákkutatásért Alapítvány

18. jótékonysági futás a Margitszigeten

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület

„aprókból országot” 1 és 2 forintosok bevonása program és Jótékonysági
Borárverés támogatása

Gézengúz Alapítvány

Koraszülött Program fenntartásának támogatása

Nagyothalló Gyermekekért
Alapítvány

gyermeknapi rendezvény támogatása

Közösségi kapcsolatainkat érintô célkitûzéseink 2009-re
Célunk, hogy stratégiai jelentôségû, hosszú távú kapcsolatainkat 2009 ben is megôrizzük.
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5. KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
5.1. AZ MKB BANK KÖRNYEZETI
SZEMLÉLETE
Az MKB Bank nagy hangsúlyt fektet az energiaforrások hatékony és gazdaságos felhasználására, a környezeti terhelés
csökkentésére. Nagyobb épületeink az energiafogyasztás
csökkentése érdekében épület-felügyeleti rendszerekkel kerültek megépítésre, de folyamatban van az összes épületünk
felügyeleti rendszerrel történô ellátása. Legnagyobb irodaépületünkben világításszabályozási rendszer mûködik. Mûszaki berendezések beszerzésénél nagy figyelmet fordítunk
az energiahatékony eszközök kiválasztására. Korszerû tüzeléstechnikai berendezéseink a legszigorúbb nemzetközi
károsanyag-kibocsátási elôírásoknak is maradéktalanul megfelelnek. A veszélyes hulladékok szakszerû megsemmisítésre
kerülnek. Kassák Lajos utcai irodaépületünkben kerékpártároló került kialakításra a környezetbarát közlekedés segítése
érdekében. A papír- és irodaszer-felhasználás, valamint a hulladékok csökkentése területén egyaránt elôreléptünk. 2008tól kezdve ügyfeleinknek szóló minden prospektusunkat környezetbarát, újrahasznosított papírra nyomjuk. Beneveztünk
a KÖVET Egyesület által meghirdetett Zöld Iroda versenybe.
Tevékenységünk során 2008-ban sem sértettük meg a környezetvédelmi jogszabályokat.

5.2. ENERGIA- ÉS VÍZFELHASZNÁLÁS
Az energiahatékonyság növelése érdekében a legnagyobb
energiafelhasználású épületeink épület-felügyeleti rendszerekkel kerültek megépítésre, melyek átlagosan 20% energiafelhasználás-csökkenést eredményeznek. A Kassák Lajos utcai
irodaházunk intelligens világításszabályozási rendszerrel rendelkezik, mely hozzávetôlegesen 5% villamosenergia-megtakarítást eredményez. Korszerû tüzelôberendezések használata, energiahatékony inverteres klímaberendezések használat,
energiatakarékos világítási eszközök használata, hozzávetôlegesen, mintegy 10% energia-megtakarítást eredményez.

Energiafelhasználásunk7
M.e.

2005

2006

2007

2008

Közvetlen energiafelhasználásunk
Földgáz

m3

1 308 460

1 389 057

1 001 833

1 150 550

Összesen

GJ

44 488

47 228

34 062

39 119

Egy m2-re
esô energia- GJ/m2 0,57
felhasználás

0,59

0,40

0,45

Egy fôre
esô energia- GJ/fô
felhasználás

25

17

17

26

Közvetett energiafelhasználásunk
Villamosenergia

kWh

12 045 927 13 283 445 12 503 430 12 4300 00

Távhô

GJ

2 120

3 383

1 800

1 733

Összesen

GJ

45 485

51 203

46 812

46 481

Egy m2-re
esô energia- GJ/m2 0,58
felhasználás

0,64

0,56

0,54

Egy fôre esô
GJ/fô
energiafelhasználás

27

23

20

26

Összes vízkivétel források szerinti bontásban

Közcélú
hálózatból
kinyert víz

M.e.

2005

2006

2007

2008

m3

30 164

32 726

24 700

49 893

Serédi János – MKB Üzemeltetési Kft., osztályvezetô
„Az MKB Banknál is egyre fontosabb szempont a környezetvédelem kérdése. Az anyag- és
energia-takarékosság, a hulladékok szelektív gyûjtése ugyanakkor nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem az üzemelés gazdaságosságát is befolyásolják. Szerencsére egyre több kollégánk számára a környezetvédelem alapelvei az otthoni mindennapokban is megjelennek: a
szelektív hulladékgyûjtés, az energiatakarékosság, a környezetbarát anyagok használata, a
vegyszerek lehetôség szerinti mellôzése egyre többünk életének része. Ez azért örömteli, mert
kollégáink a Bankban is könnyebben felismerik a környezetvédelem, a takarékoskodás elemeit. Ezt igazolja, hogy egyre növekvô számban kapunk munkatársainktól környezetvédelmi
szempontokat megfogalmazó javaslatokat. Célunk, hogy ezeket is figyelembe véve, a környezetvédelmi szempontokat mind több területre terjesszük ki.”

7

Az alábbi táblázat és diagram a közlekedés energiafogyasztását nem tartalmazza.
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5.3. PAPÍR-, IRODASZER-FELHASZNÁLÁS
Tevékenységünk során igyekszünk a lehetôségekhez képest
minimálisra csökkenteni a felhasznált anyagok mennyiségét.
2008-tól az ügyfeleink számára készített kiadványainkat újrahasznosított papíron jelentetjük meg. 2009-ben munkatársaink
bevonásával befejezôdik az irodáink zöldítésére indított szisztematikus programunk, melyben felmérjük az irodai munka által
okozott környezetterhelés csökkentésének lehetôségeit.

lésére. A Bank gépkocsiparkját az MKB Eurolízing Autópark Rt.
kezeli. Célunk, hogy velük együttmûködésben megtegyük a
szükséges lépéseket hatásaink és lehetôségeink felmérése terén.
Már 2008-ban is fióklátogatásainkat összevontan szerveztük a szakterületekkel, így csökkentve a fölösleges közlekedési igényeket. Emellett támogatjuk munkatársaink kerékpárhasználatát, melynek biztonságos tárolására székházainkban
kerékpártárolót építettünk.
5.6. KÖRNYEZETI SZEMPONTOK AZ MKB
BANK ALAPTEVÉKENYSÉGÉBEN
Nem termelô vállalatként, egy pénzintézetnél a környezeti
hatásoknak csak egy része érhetô tetten a mûködése során
használt anyag- és energiaáramokban. Tisztában vagyunk vele,
hogy alaptevékenységünkön keresztül is nagy hatással tudunk
lenni a környezet védelme érdekében. A megfelelô befektetési
lehetôségek és az ügyfelek egy részének határozott igényének
felismerése vezette a Bankot ahhoz a döntéshez, hogy 2008ban befektetési lehetôséget kínáljon azoknak, akik a környezetvédelemben aktív vállalatok teljesítményébôl szeretnének
részesedni és egyben tevékenységüket támogatni.

A felhasznált anyagok össztömege (kg)

Nyomtatványok
Irodaszerek
Összesen

2007

2008

220 000

237 000

31 000

33 000

251 000

270 000

KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATOK –
MKB ZÖLD BOLYGÓ TÔKEVÉDETT
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Az MKB Zöld Bolygó Alappal az Alapkezelô eddig egyedülálló
befektetési terméket kínált ügyfeleinek, amellyel a környezettudatos vállalatok teljesítményébôl részesedhetnek. Várakozásaink szerint az egyes szektorokban mûködô környezettudatos vállalatok teljesítménye kiegyensúlyozottabb és
hosszútávon meghaladja a környezetvédelemre kevésbé
fókuszáló versenytársaik teljesítményét azáltal, hogy alacsonyabb mûködési költséggel üzemelnek, avagy versenyképesebbek, mivel szolgáltatásaikkal, termékeikkel alacsonyabb
mûködési költséget eredményeznek ügyfeleiknél.
Az opciós konstrukció portfoliójában öt iparág (az agrár és
bioüzemanyag szektor, az integrált villamos ipar, a napenergia-hasznosítás, a vízenergia és víztisztítás és a szélenergiahasznosítás) 15 vállalatának részvényei szerepelnek. Az MKB
Zöld Bolygó mindazok számára vonzó befektetési lehetôséget jelent, akik konzervatív, mérsékelten kockázatkedvelô
elvek mentén kezelik megtakarításaikat, törekednek az átlátható befektetésekre, valamint tôkevédelem mellett szeretnének biztos hozamot elérni. A Zöld Bolygó Alap jegyzési idôszaka alatt az MKB Bank valamennyi befektetôt egy
Földvirággal ajándékozott meg.

5.4. HULLADÉKOK KELETKEZÉSE ÉS GYÛJTÉSE
Ahogy az anyagfelhasználás csökkentésére, a hulladékok
keletkezésének csökkentésére is fokozottan ügyelünk. Külön
gyûjtjük a veszélyes hulladékot, mely a jogszabályoknak
megfelelô feldolgozásra kerül. Gyûjtjük a használt nyomtatópatronokat, melyet erre szakosodott cég szállít el. A további
lehetôségek felmérését 2009-ben végrehajtandó Zöld Iroda
programunk keretében végezzük el.
A keletkezett hulladékok megoszlása típus szerint (kg)

Papír

2007

2008

39 000

41 000

Csomagolóanyag

3 000

2 800

Veszélyes hulladék

1 905

1 320

158

127

21 971

12 600

Használt elem
Irodagép
Ózonréteget károsító
hulladék8

10

10

Környezeti teljesítményünket érintô célkitûzéseink 2009-re

Összesen

66 044

57 857

Zöld iroda programunk megvalósítása munkatársaink
bevonásával, és ezáltal energia- és anyagfelhasználásunk,
illetve hulladék-kibocsátásunk csökkentése
A közlekedés által okozott környezeti hatások felmérése,
hatáscsökkentô intézkedések azonosítása
A szelektív papírgyüjtés bevezetése

5.5. A KÖZLEKEDÉS HATÁSAI
Tisztában vagyunk vele, hogy jelentôs környezeti hatása van a
közlekedés által okozott kibocsátásoknak. Ezen a téren azonban
nem rendelkezünk megfelelô statisztikákkal környezeti hatásunk
felmérésére, és a lehetséges hatáscsökkentô intézkedések kijelö8
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GRI TARTALMI INDEX
Indikátor

Rövidített leírás

Fejezet

1

Stratégia és analízis

1.1

Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos a szervezet és a stratégiája számára

Elnöki köszöntô

1.2

A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetôségek bemutatása

Elnöki köszöntô

2

Szervezeti profil

2.1

A szervezet neve

2.1

2.2

Elsôdleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások

3.2

2.3

A szervezet mûködési szerkezete, ide értve a fôbb részlegeket, mûködô cégeket,
leányvállalatokat és vegyesvállalatokat

2.4

A szervezet központjának helyszíne

2.5

Azok az országok, amelyekben a vállalat mûködik

2.1

2.6

A tulajdon természete és jogi formája

2.1

2.7

A kiszolgált piacok

2.1

2.8

A jelentéstevô szervezet mérete: alkalmazottak száma; nettó árbevétel; teljes tôkésítés
tartozásokra és részesedésekre lebontva; gyártott termékek mennyisége, vagy szolgáltatások értéke

2.1

2.9

A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi idôszak
alatt történt jelentôs változások

2.1, 2.3
1056 Bp., Váci utca 38.

2.1

2.10

A jelentéstételi idôszak alatt kapott kitüntetések és díjak

4.3

3

A jelentés paraméterei

3.1

A jelentéstételi idôszak meghatározása

Olvasói kalauz

3.2

A legutóbbi jelentés dátuma

Olvasói kalauz

3.3

A jelentéstételi ciklus meghatározása

Olvasói kalauz

3.4

Elérhetôség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel, vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban

3.5

Azon folyamat bemutatása, amely során a jelentés tartalmának meghatározása történt

Olvasói kalauz

3.6

A jelentés határa

Olvasói kalauz

3.7

A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos bárminemû korlátozás bemutatása

Olvasói kalauz

3.8

Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet jelentésében azon vegyesvállalatok,
leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek és egyéb egységek
teljesítményét lefedi, amelyek jelentôsen befolyásolhatják a jelentés idôbeni és/vagy más
szervezetekkel történô összehasonlíthatóságát

Hátsó borító

Olvasói kalauz

3.9

Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása

Olvasói kalauz

3.10

A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének indoklása és hatásának magyarázata

Nem releváns

3.11

Az elôzô jelentéstételi idôszakhoz képest a jelentés kiterjedési körében, határaiban, vagy mérési
módszerekben bekövetkezett jelentôs változások

Olvasói kalauz

3.12

GRI Tartalmi index

3.13

Külsô tanúsítással kapcsolatos gyakorlat

4

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

4.1

A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása

2.3

4.2

A legfelsôbb szintû irányító testület elnöke ügyvezetôi szerepkörrel is rendelkezik-e

2.3

4.3

A legfelsôbb szintû irányítótestületben résztvevô független tagok száma

2.3

4.4

Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek és az alkalmazottak javaslatokat tegyenek a legfelsôbb szintû
irányító testület számára

2.3

4.5

Kapcsolat a legfelsôbb szintû irányító testület, a felsôvezetôk és ügyvezetô igazgatók díjazása és
a szervezet teljesítménye között

2.3

4.6

Összeférhetetlenségek elkerülése a legfelsôbb irányítás szintjén

GRI Tartalmi index
Olvasói kalauz

A gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény
elôírásainak megfelelôen
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Indikátor

Rövidített leírás

4.7

A szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekkel kapcsolatos stratégiáját meghatározó
személyeknek milyen képesítéssel és tapasztalattal kell rendelkezniük

A gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény
elôírásainak megfelelôen

4.8

Belsô nyilatkozatok a szervezet küldetésérôl, értékeirôl, viselkedési normáiról és egyéb alapelveirôl

2.2, 2.4

4.9

A szervezet legfelsôbb szintû irányító testülete hogyan felügyeli a gazdasági, környezeti és társadalmi
teljesítmény azonosítását és menedzselését

2.3

4.10

A szervezet legfelsôbb szintû vezetése hogyan értékeli saját teljesítményét különös tekintettel
a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményre

2.3

4.11

Az elôvigyázatosság elve hogyan érvényesül a szervezeten belül

2.3

4.12

Charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések, amelyeknek a szervezet tagja vagy támogatója

4.6

4.13

Tagság egyesületekben (pl. szakmai/ágazati egyesületek) és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi
szervezetekben

4.6

4.14

Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen formájú párbeszédet folytat

4.1

4.15

Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei

4.1

4.16

Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

4.17

Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel folytatott párbeszéd során merültek fel

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

5

Vezetési szemlélet

EC

Gazdasági teljesítményindikátorok

EC1

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve a bevételeket, mûködési költségeket,
munkavállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi befektetéseket, a visszatartott nyereséget,
a befektetôknek és az államnak tett kifizetéseket.

3.1

EC5

Viszonyszám-sor az átlagos kezdô fizetésnek a helyi minimálbérhez való viszonyítására a szervezet
jelentôsebb telephelyein.

4.2

LA

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka

LA1

A munkaerô teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerzôdés és régiók szerint

LA2

A teljes munkaerô fluktuációja

4.2

LA3

A teljes és részmunkaidôben foglalkoztatott munkaerô juttatásai

4.2

LA4

Kollektív szerzôdés hatálya alá tartozó munkatársak aránya

LA5

A szervezeti mûködésben bekövetkezô jelentôs változások bejelentésére vonatkozó minimális
értesítési idô, illetve, hogy ez a kollektív szerzôdésben meg van-e határozva.

LA7

Sérülések, foglalkozásból eredô betegségek, kiesett napok és hiányzások aránya, illetve a halállal
végzôdô munkahelyi balesetek száma régiónként
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Fejezet

4.2

4.2
Nincs meghatározva
minimális értesítési idô.
4.2

LA9

A munkahelyi egészség és biztonság kérdéseit érintô, szakszervezetekkel kötött hivatalos megállapodások.

4.2

LA10

Az egy fôre esô éves átlag képzési óraszám, alkalmazotti kategóriánkénti bontásban.

4.2

LA11

A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok

4.2

LA12

Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és
karrierépítési áttekintést

4.2

LA13

Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása nem, életkor, kisebbségi csoporthoz
való tartozás, s a sokféleséget jelzô egyéb tényezôk szerint

LA14

A férfiak és nôk alapfizetésének egymáshoz viszonyított aránya beosztási kategória szerint.

HR

Emberi jogok

HR1

Azon jelentôs befektetési megállapodások százalékos aránya, illetve száma, amelyek az emberi jogokat
figyelembe vevô záradékot tartalmaznak, vagy emberi jogi szempontok alapján is átvizsgálták ôket.

HR2

Azon jelentôs beszállítók és alvállalkozók százalékos aránya, akiket emberi jogi szempontból, illetve ilyen
irányú tevékenységeiket tekintve átvilágítottak.

2.3, 4.2
4.2

Nem volt ilyen jellegû
záradék, illetve vizsgálat.
Nem volt ilyen jellegû
átvilágítás.
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Indikátor

Rövidített leírás

HR6

Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

A Magyar Köztársaság
Alkotmányának betartásával

HR7

Kényszermunka és kötelezô munkavégzés kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

A Magyar Köztársaság
Alkotmányának betartásával

PR

Termékfelelôsség

PR3

A különbözô eljárások által megkövetelt, termékre és szolgáltatásra vonatkozó információ típusai.

4.3

PR5

A vevôi elégedettség elérését célzó gyakorlatok, beleértve a vevôi elégedettséget mérô vizsgálatok eredményeit is.

4.3

PR6

A marketingkommunikációra vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és önkéntesen vállalt
normáknak való megfelelés érdekében indított programok.

4.3

PR7

Azon esetek száma, amelyekben jogszabályok be nem tartása vagy az önkéntesen vállalt normák
megszegése fordul elô a marketingkommunikáció területén.

Nem volt ilyen eset.

PR8

A vevôk személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt
panaszok száma.

PR9

Fejezet

A jelentôsebb bírsággal büntetett, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és
használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem tartásának mértéke, azaz
a büntetések pénzben kifejezett összege.

Nem volt ilyen panasz.
4.3

SO

Társadalom

SO1

A tevékenység által a helyi közösségre gyakorolt hatásokat értékelô és kezelô programok illetve
gyakorlatok természete, mértéke és hatékonysága.

SO5

Közpolitikai álláspont, részvétel a közpolitika kialakításában és lobbi tevékenységekben.

4.6

SO6

Politikai pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó intézményeknek kifizetett pénzügyi és
természetbeni hozzájárulások teljes összege országonkénti lebontásban.

4.6

SO7

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések megszegésével
kapcsolatos jogi eljárások száma, illetve azok kimenetele.

4.3

SO8

A törvények és jogszabályok be nem tartásából adódó jelentôsebb bírságok pénzügyi értéke
és a nem pénzügyi szankciók száma.

4.3

EN

Környezeti teljesítmény indikátorok

EN1

A felhasznált anyagok mennyisége súlyban vagy térfogatban kifejezve.

5.3

EN3

Közvetlen energia-felhasználás elsôdleges energiaforrások szerinti bontásban.

5.2

EN4

Közvetett energia-felhasználás elsôdleges energiaforrások szerinti bontásban.

5.2

EN5

Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések révén megtakarított energia mennyisége.

5.2

EN7

A közvetett energia-felhasználás csökkentésére irányuló kezdeményezések és az ezekkel elért
energiafogyasztás-csökkenés.

Nem volt ilyen program.

5.2

EN8

Összes vízkivétel források szerinti bontásban.

5.2

EN22

Az összes hulladék mennyisége súlyban, típus és lerakási módszer szerinti bontásban.

5.4

EN28

A jelentôsebb büntetések összege, valamint a környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások
megsértésének száma és ezek nem anyagi következményei.

5.1

FS

Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok

FS14

Hátrányos helyzetû ügyfelek pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését elôsegítô kezdeményezések.

4.3

FS16

A pénzügyi kultúra javítását célzó kezdeményezések

4.3

41

MKB Bank elérhetôsége társadalmi felelôsségvállalás témában:
E-mail: csr@mkb.hu

Köszönjük az MKB Bank valamennyi munkatársának a jelentés elkészítéséhez nyújtott segítségét. A kiadvány összeállításában
a B&P CSR management stratégiai tanácsadó vállalat nyújtott szakmai segítséget.
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