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Elnöki
köszöntô
felelősségvállalásban. Üzletvitelünk során
ﬁgyelembe vesszük külső és belső érintettjeink hosszú távú érdekeit csakúgy,
mint természeti környezetünk fenntarthatóságát. E törekvésünk elérésében
egyaránt építünk az MKB Bank jelentős
társadalmi szerepvállalási hagyományaira, munkatársaink elkötelezettségére,
valamint a mindehhez nélkülözhetetlen,
korszerű intézményrendszerre. A társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság
gondolata és gyakorlata elválaszthatatlan
belső kultúránktól.

Jelenével és immár hat évtizedes
múltjával az MKB Bank az ország egyik
meghatározó pénzintézete. Büszkék
vagyunk arra, hogy működésünk alatt
mindvégig élvezhettük mind lakossági,
mind vállalati és intézményi ügyfeleink bizalmát. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy folyamatosan és
eredményesen alkalmazkodunk átalakuló
környezetünkhöz. Az egyik ilyen jelentős
változás, hogy – a hatékony és prudens
működésen túl – érintettjeink egyre
inkább a fenntartható fejlődés elveit
követő, társadalmilag felelős magatartást
várják el tőlünk. Meggyőződésem, hogy
ez a fajta hosszú távú gondolkodást
tükröző viselkedés bankunk egyre inkább
megkülönböztető sajátosságává válik.
Talán nem alap nélkül hisszük, hogy immár
több emberöltőn keresztül átnyúló tapasztalatunk az ügyfeleink, partnereink és nem
utolsósorban munkatársaink iránt érzett
felelősségérzettel párosulva a jövőben is
sikeres és stabil bankká teszi az MKB-t.

Arra törekszünk, hogy kölcsönös előnyöket
hozó, kiszámítható, stratégiai jellegű
kapcsolatokat építsünk ki érintetteinkkel.
Ezt a fajta hosszú távú elkötelezettséget,
szakmai sokoldalúságunkat, valamint társadalmi felelősségvállalási
tevékenységünk hatékonyságát ismerte el
a MasterCard – év bankja 2009 versenyen,
a hazai pénzügyi szektor idei, immáron
hagyományosnak számító seregszemléjén a bíráló bizottság, mely öt díjat
is kiosztott bankunknak.

Úgy gondoljuk, sikereink nagyrészt
azon alapulnak, hogy hagyományosan
tevékenységünkbe integráljuk a felelős,
prudens működéshez szükséges
elveket, amelyek döntően meghatározzák megítélésünket és hosszú távú
eredményességünket. Fontosnak
érezzük, hogy a felelősségvállalást
alaptevékenységeink közé is beépítsük.

Különösen büszkék vagyunk Az év társadalmilag felelős bankja kategóriában
elért első helyezésre, amely igazolja
bankunk e téren tett erőfeszítéseit. A díj
nem előzmény nélküli: ugyanebben a
kategóriában a MasterCard - év bankja
2008 versenyen a harmadik helyen
végeztünk, a vezető hazai nagyvállalatok részvételével szervezett Good CSR
2008 programon pedig a Stratégiai Civil
Együttműködés Legjobbja elismerést
érdemeltük ki.

A felénk irányuló elvárásokat felismerve
és elfogadva, a bankunk által hosszú
ideje követett ﬁlozóﬁára – Értéket őrzünk,
értéket teremtünk – azt az ambiciózus
célt tűztük ki magunk elé, hogy középtávon a pénzügyi szektor egyik példamutató pénzintézetévé váljunk társadalmi
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2009-ben is fontos lépéseket tettünk
azért, hogy folytassuk a felelős működés
elemeinek a bank működésébe való
integrálását. Fenntarthatósági jelentésünk
az előző alkalommal megegyező módon
a Global Reporting Initiative (GRI) által
kidolgozott nemzetközi jelentéstételi
rendszer alapján ezúttal is „B” szintű, igen
részletes. Folytattuk továbbá középtávú
társadalmi felelősségvállalási stratégiánk
kialakítását. Eredményeink rendszerezése
az elkövetkezendő évekre szóló feladatok kitűzésében is a segítségünkre
volt. Kidolgoztuk a GRI standardjainak
megfelelő fenntarthatósági adatbázist.
Arra törekszünk, hogy még inkább
érvényesítsük alaptevékenységünkben a
fenntarthatósági szempontokat, fokozva
érintettjeink bevonását, élénkítve a
velük való párbeszédet. Ehhez kapcsolódik társadalmi felelősségvállalási
tevékenységünk átláthatóságának
fenntartása, és ebbe az irányba mutat
2009-es jelentésünk kiadása is. Természeti
környezetünk védelme érdekében
kifejtett tevékenységünk az eddigieknél is
hangsúlyosabb lesz, amelynek érdekében
felmértük további lehetőségeinket
munkatársaink bevonására.
Az itt dolgozók felelőssége alapvető a
Bank működésében, ahogyan a Bank
is felelősséget érez munkatársai iránt.
Ezért szeretnénk elmélyíteni a belső
párbeszédet társadalmi felelősségvállalási
tevékenységeink továbbcsiszolása és
végrehajtása érdekében. Támogatási
és adományozási tevékenységünket a
nehezebb gazdasági körülmények között
is folytatjuk. A fentiekkel összhangban
és azokon túlmutatóan arra törekszünk, hogy az MKB Bank társadalmi
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felelősségvállalási tevékenysége valóban
példaértékű legyen. Ezért nemcsak
a legjobb gyakorlatok vállalaton
belüli megvalósítását tűzzük ki célul,
hanem megrendelői és tulajdonosi
szerepünkben el kívánjuk érni, hogy
felelősségvállalási elveink megjelenjenek
partnereink és a csoporthoz tartozó
leányvállalataink működésében is.
Henry Fordnak van egy híres mondása:
„Összejönni – kezdés, együtt maradni
- haladás, együtt is dolgozni – siker.”
Azt kívánom minden ügyfelünknek,
partnerünknek és ügyfelünknek, hogy e
mondás szellemében tevékenykedjünk
együtt a jövőben is mindannyian.
Erdei Tamás
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Olvasói
kalauz

Örömmel tölt el bennünket, hogy
„első szárnypróbálgatásunk” –
a 2007. évről első alkalommal
kiadott rövid Fenntarthatósági
Jelentés és a 2008. évi, már
jóval részletesebb formában
megjelent „B” típusú jelentés
után ismét mindenre kiterjedő,
érintetteink igényeit, érdeklődését
ﬁgyelembe vevő jelentésben
mutathatjuk be az MKB Bank
társadalmi, gazdasági és környezeti
fenntarthatóság érdekében
kifejtett erőfeszítéseit.
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nem tanúsíttattuk. Ahol rendelkezésre
álltak, korábbi évek adatait is bemutatjuk
az összehasonlíthatóság érdekében. A GRI
szerinti „B” szinthez megkövetelt, minimális
számú indikátorhoz képest jóval több
területről adunk tájékoztatást. Több esetben
a pénzügyi szektorra kidolgozott szektor
speciﬁkus mutatókra is közlünk információt.
A jelentésben számos helyen olvashatók
munkatársainktól, illetve külső
érintettjeinktől származó rövid idézetek,
amelyek szándékaink szerint jobban
rávilágítanak tevékenységünk személyes
oldalára. Büszkék vagyunk arra, hogy
– a kisszámú hazai vállalat egyikeként –
úttörő szerepet vállalunk társadalmi
felelősségvállalási tevékenységünk
gyakorlásának átláthatóbbá tételében,
az erről szóló tájékoztatásban. Köszönettel vesszük a jelentéssel kapcsolatos
véleményeket, észrevételeket, kérdéseket,
amelyeket az impresszumban megadott
elérhetőségeken várunk.
Kellemes és hasznos olvasást kívánunk!

Társadalmi felelősségvállalási
tevékenységeinkről a továbbiakban is
évente kívánunk beszámolni. E törekvés
jegyében alakítottuk ki a GRI standardjainak
megfelelő, egységes fenntarthatósági
adatbázisunkat, jelentésünkben ennek
adataira is támaszkodhattunk. A kiadványban kizárólag az MKB Bank országhatárokon
belüli tevékenységével kapcsolatos
információinkat gyűjtöttük össze, az
ágazaton belüli összehasonlíthatóság és
az adatok hozzáférhetősége miatt. Miután
CSR-stratégiánkban mindegyik területet
fontosnak tartottuk, a jelentés beszámol
gazdasági, társadalmi és környezeti
teljesítményünkről. Éves Jelentésünk
működési környezetünkről és gazdasági
eredményeinkről részletes adatokat
tartalmaz, így e helyütt csak a legfontosabb
információkat foglaltuk össze. Gazdasági
adatainkat a számviteli törvény előírásainak
ﬁgyelembe vételével adtuk meg, társadalmi
és környezetvédelmi adataink belső nyilvántartásainkból származnak. Ahol másképp
nem jelöltük, az adatok méréseken, számításokon alapulnak. A jelentést harmadik féllel
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A 2009-es üzleti évet alapvetően az intenzív válságalkalmazkodás és -kezelés jellemezte a gazdaságban
és a bankszektorban egyaránt. Az MKB Bank egyik
kiemelt céljának tekintette ügyfélkörének, ügyfél
portfoliójának megóvását. A Bank minden erőforrásra
kiterjedő válságmenedzsmentje sikeres volt,
fundamentumait, stratégiai mutatóit, hatékonyságát
erősítette, üzleti pozícióit zömében tartotta illetve
tovább javította, miközben bruttó eredményét 32,1%kal, üzleti eredményét 86,9%-kal növelte.1 A Bank az
év során végig megfelelt saját, illetve a tulajdonosi és
felügyeleti prudenciális limiteknek és elvárásoknak.
A válság környezet és óvatossági motívumok miatt bővülő ügyfél megtakarításokban számottevően növekedett az MKB
Bank piaci részesedése a lakossági és
vállalati ügyfélkörben egyaránt. Hitelezésben erősödött a szelektivitás, de
összességében itt is javultak az MKB piaci
pozíciói. A pénz- és tőkepiaci üzletág
a hektikus, de tendenciájában javuló
környezetben kiemelkedően tudott a
Bank eredményességéhez hozzájárulni.
Stratégiájának megfelelően az MKB
Bank belső konszolidáción alapuló
jövőépítést megalapozó törekvései
sikeresnek bizonyultak. 2009-ben ezt
fémjelezte a dedikált tanácsadókkal,
1

új termékekkel elindított Kisvállalati
üzleti modell, a Private Banking arculati
megújítása, a hatékonyabb hitelezési
folyamatokat kialakító és a szegmens
speciﬁkus kockázatokat jobban kezelő új
AKV (alsó-középvállalati) modell, illetve
a NetBANKár szolgáltatás továbbfejlesztése. A válság eszkalációjakor azonnal
foganatosított intézkedései, sikeres
válság kezelése, megerősített fundamentumai, folytatódó jövőépítése az MKB
Bank számára az esélyét jelentik annak,
hogy egy már fokozatosan kedvezőbb
környezetben, javuló portfolióminőség
mellett, üzletileg tovább fejlődve javítsa
eredményességét.

MSZSZ nem konszolidált mutatók alapján. Nemzetközi Sz Sz alapon a növekedési ütemek 22,7 % és 46,6 % voltak.
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A pénzügyi stabilizáció a magyar gazdaságban a központi költségvetés hiányának
nagymértékű, 3,6%-ra való csökkentésével
valósult meg. Az azonnal ható szigorú
intézkedések között az ÁFA általános
mértékének 5%-os növelése, jövedéki
adóemelés, a nyugdíj és közalkalmazotti
kiﬁzetések korlátozása, a szociális transzferek csökkentése volt a legfontosabb.

2009 a stabilizáció éve volt
a magyar gazdaságban
Magyarország 2009-ben egyszerre
küzdött a világgazdasági recesszió okozta
válsággal és a sokéves hazai strukturális
problémák eredményeként jelentkező
egyensúlyi és fenntarthatósági problémákkal. A korábbi évek maastrichti
konvergencia pályájának középtávú célrendszerét átmenetileg felváltotta a válságmenedzsment, az EU-IMF csomagban
meghatározott rövid távú intézkedések
sorozata. Míg a válság önmagában is
az egyensúly megteremtése irányában
hatott a külkereskedelmi forgalom, a folyó
ﬁzetési mérleg és az inﬂáció tekintetében;
a szigorú kormányzati intézkedések
kereten belül tartották a költségvetési
hiányt és stabilizálták a forint árfolyamát.
A stabilizációs program mentén minimális tér adódott az egyensúlyi problémákkal nem vagy kisebb mértékben
küzdő országokhoz hasonló válságkezelés
expanzív lépéseken, kormányzati keresletélénkítésen keresztül történő megvalósítására. Közvetlen intézkedésként
az állami és EU ﬁnanszírozott projektek
mellett az intézkedések során a vállalati
terhek növekedését igyekeztek korlátok
között tartani, valamint egy kis mértékű
személyi jövedelemadó korrekcióra és
munkáltatói teher csökkentésre került sor
év közben. Így a fenntartható, egyensúlyközeli pályához való visszatérés jelentős
– a régióra általában jellemző mértéket
meghaladó – növekedési áldozattal valósult meg, a GDP visszaesése
2009-ben az előzetes adatok szerint reál
értelemben 6,3% volt (év/év).

Bankszektor:
rendszerszintű stabilitás
megugró kockázati
költségek mellett
2008 utolsó negyedévétől a bankszektor
drasztikus alkalmazkodási folyamaton
ment keresztül, mely 2009 második félére
enyhült csak valamelyest, de nem szűnt
meg. 2009-ben minden banki szereplő
előtt hasonló kihívások álltak.
A likviditás biztosítása a hektikus piaci
környezetben, a deviza források korábbiaknál magasabb árazása és rövidebb
lejáratai mellett. A piaci környezet és
az anyabankok stratégiai céljai számos
bankot hitel-betét arányuk optimalizálására késztettek. Mindent összevetve
2009-ben a hitelportfoliók kezelése és a
további sokkoktól való megvédése kapta
talán a legnagyobb ﬁgyelmet. Az árfolyamgyengülés az év első félévében
minden szereplőre negatívan hatott.
Emellett a vállalatoknál a gyengülő
kereslet, az emelkedő csődráták mind
hozzájárultak a portfolióromláshoz.
A háztartásoknál az árfolyamhatást
súlyosbították a deviza-források árának
megugrása miatti devizakamat-emelkedések, kedvezőtlen reáljövedelmi
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hatások és legfontosabbként a foglalkoztatottságnak a korábban vártnál
is számottevőbb romlása, a megugró
munkanélküliség. Mindez együttesen
vezetett a hitelezési veszteségráta
megháromszorozódásához. A bankrendszer jellemzően a hitelek újrastrukturálásával járult hozzá ahhoz hogy,
az ügyfelek hitel-visszaﬁzetési képessége
javuljon. A hitelezés korábbi dinamikája
megtört; az év jelentős időszakában
mind a vállaltok mind a lakosság nettó
hiteltörlesztő volt, összességében a vállalati hitelállomány jelentősen csökkent, a
háztartási hitelállomány csak kismértékben emelkedett 2009-ben. A recessziós
hatások, a nem várt sokkhelyzetek a
tőketartalékoknak a korábbiaknál magasabb szintjét követelték meg. A kumuláltan jelentkező negatív hatások költség
oldali alkalmazkodást indukáltak. A bankrendszer az értékvesztés eredményrontó
hatásának ellentételezéseként folytatta
a már 2008 utolsó hónapjaiban elkezdett, alapvetően az összes költségnemre
kiterjedő, költségcsökkentő- és racionalizáló lépéseinek sorozatát, a banküzemi
költségek nominálisan 2, reál értékben
mintegy 6%-kal csökkentek.

M K B B A N K F E N N TA R T H AT Ó S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 9

Az MKB Bank és
Bankcsoport teljesítménye:
sikeres válságmenedzsment és stabilitás
Az MKB és az MKB csoport számára 2009
stratégiai célja a belső konszolidáción
alapuló jövőépítés volt. A belső konszolidáció főbb elemei a stabil likviditási
helyzet megőrzése, az ügyfélkapcsolatok
és a portfolió minőség megőrzése és
megóvása a sokkhatásoktól, a kockázati
súlyos eszközállomány hatékonyabb
felhasználása, valamint működési
hatékonyságjavulás szigorú költséggazdálkodással párosulva. Összességében
tőkemegóvás, a veszteségek elkerülése,
miközben a belső termék-, szervezeti- és
folyamati fejlesztésekkel a jövőépítés
folytatódik. A Bank és a Bankcsoport az
elmúlt évekhez képest összehasonlíthatatlanul nehezebb környezetben
hatékony válságalkalmazkodási
stratégiájának köszönhetően sikeresen
teljesítette a fenti célokat, miközben
mindvégig megfelelt a saját, illetve a
tulajdonosi és felügyeleti prudenciális
limiteknek és elvárásoknak.
A Bank Nemzetközi Sz Sz nem konszolidált bruttó eredménye 22,7%-kal
119,1 Mrd Ft-ra növekedett, amin belül
a kamateredmény 14,8%-kal, a díj- és
jutalékeredmény 1,9%-kal, az egyéb
(ezen belül döntően ﬁx hozamú értékpapírok árfolyamnyeresége) 76,1%-kal
emelkedett. A Bank működési költségei
mindeközben csupán 3,4%-kal, inﬂációtól
elmaradóan emelkedtek a költségoptimalizálási programnak köszönhetően, így
a költséghatékonysági mutató jelentős

stratégia hangsúlyosan egészül ki a
következő elemekkel 2010-ben: a Bank
önﬁnanszírozó képességének folyamatos javítása érdekében az elsődleges
bankkapcsolattal rendelkező ügyfelek
arányának növelése, az ügyfélkapcsolatok
minőségének és mélységének javítása,
a lojalitás erősítése, a jutalékeredmény
számottevő növelése révén az eredménytermelő képesség további javítása illetve
diverziﬁkálása, valamint szelektív ﬁnanszírozási tevékenység. Összességében a
fundamentumok, ideértve a jövedelem
struktúra, a működési hatékonyság
további erősítése, stabil tőke és likviditási
pozíciók fenntartása a cél. Fentieket szegmensenként meghatározott cselekvési
programmal, dedikált eszközrendszerrel
valósítja meg az MKB Bank 2010-ben.
A leányvállalati célok hasonlóak a piaci
helyzetnek megfelelő módosulásokkal.
Az MKB-Euroleasing csoport esetében fő
célkitűzés a gépjármű-ﬁnanszírozásban
jelentős piaci visszaesés okozta hatások ellensúlyozása, a portfolióminőség
fenntartása, intenzív keresztértékesítés,
valamint a működő és új stratégiai
együttműködések kialakítása, fejlesztése.
Az MKB Unionbank célja hitel-betét
állomány mutatójának javítása, az
elsődleges bankkapcsolat erősítése és a
tranzakciós szolgáltatások előtérbe helyezése. Az MKB Romexterra Banknál a konszolidáció, a portfoliótisztítás folytatása.
Mindezek a törekvések egy várhatóan
fokozatosan tovább javuló környezetben
hozzájárulnak a Bank és Bankcsoport
fenntartható és kiegyensúlyozott
növekedéséhez középtávon, növelve
annak eredményességét és tőkepiaci
attraktivitását.

mértékben 8,7 százalékpontos javulással
46,6%-ra javult. Mindezek eredményeként
az MKB Bank üzemi eredménye 46,6%-kal
emelkedett 2009-ben. A bruttó- és az
üzemi eredmény növekedési dinamikája
a hazai bankszektorban kiemelkedő az
előzetes adatok alapján. A céltartalék
képzés 35,1 Mrd Ft-ról 46,7 Mrd Ft-ra
emelkedett, amiből az MKB Romexterra
Bank utáni goodwill leírás 8,9 Mrd Ft-ot
tett ki (2008: 1,1 Mrd Ft), összhangban a
gazdasági környezet miatt várt portfolióromlással. Mindazonáltal az MKB
Bank részesedése a szektor céltartalék
képzésében már csökkent, köszönhetően
a válság eszkalációjakor prudensen korán
megkezdett tartalékolásának. Az MKB
Bank 2009-ben 16,9 Mrd Ft adó előtti
eredményt ért el (2008: 8,3 Mrd Ft).

A Bankcsoport 2010. évi
célja: folytatódó
konszolidáció mellett
az elsődleges ügyfélkapcsolatok erősítése
A bankszektor működési feltételei
várhatóan javulnak 2010-ben, további
visszaesés az MKB Bank által várt alap
forgatókönyv szerint nem következik
be a magyar gazdaságban. A pénz- és
tőkepiacok stabilizálódnak, bár a bizonytalanság még mindig erős a kilábalás
pályáját tekintve. Az MKB Bank középtávú
stratégiai prioritása egyrészt változatlanul a korábban megkezdett belső
konszolidáció következetes folytatása,
a meglévő állományok megóvása, a
portfolió tisztítása. Ugyanakkor ez a
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Az MKB Bank
küldetése,
jövôképe, értékei
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A 60 éves MKB Bank a magyar bankrendszer egyik
meghatározó tagja. Bankunk hagyományosan erős
piaci pozíciókkal rendelkezik a nagyvállalati és
intézményi ügyfelek ﬁnanszírozásában. A lakossági, a
kis- és középvállalati szegmensekben, illetve a pénzés tőkepiaci szolgáltatások területén pedig erősíteni
kívánjuk piaci részesedésünket. Stratégiai érdekeltségeink és partnereink révén egyedülálló, komplex
szolgáltatásokat nyújtunk a gépjármű ﬁnanszírozási és
biztosítási piacokon, illetve a pénztári szektorban.
Az MKB középtávú stratégiai
célkitűzései
• Az MKB Bank a magyar bankpiac
egyik tartósan meghatározó univerzális
pénzintézete.
• A termék választék teljessége, a szolgáltatások színvonala, valamint az ügyfélkapcsolatok intenzitása tekintetében
vezető szerepet tölt be valamennyi
ügyfélszegmensben.
• A Bank meghatározó szerepét meg
kívánja őrizni a nagyvállalati és intézményi üzletágban.
• A pozícióit erősíti a lakossági és kisvállalati szegmensben, illetve a pénz- és
tőkepiaci 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
előnyös üzleti kapcsolatra törekedve kiváló minőségű pénzügyi szolgáltatások széles
választékát nyújtjuk.
• Hagyományainkra büszkén támaszkodva, ügyfeleink igényeit középpontba állítva
folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat.
• Egyre szélesebb pénzügyi szolgáltatásokat kínálva bővítjük ügyfélkörünket.
• Az értékek teremtésének és őrzésének jegyében, felelősségünk tudatában fokozottan
törekedünk szűkebb és tágabb közösségünkben a társadalmi szerepvállalásra.
• Tulajdonosunk számára tartós és kiegyensúlyozott jövedelmezőséget biztosítunk.

Jövőképünk
Értéket őrzünk, értéket teremtünk
13

Alapértékeink
• Minőség iránti elkötelezettség
Tudatában vagyunk, hogy jövőképünk
megvalósulásának záloga a folyamatosan, megbízhatóan nyújtott magas
minőség.
• Személyes kiszolgálás
Tevékenységünk középpontjában ügyfeleink állnak. Szilárd szakmai alapokon
álló személyes tanácsadással aktívan segítjük őket pénzügyi céljaik elérésében.
• Állandó megújulás
Termékeink, szolgáltatásaink, kiszolgálási
modelljeink folyamatos fejlesztését
alapkövetelménynek tartva egyedi,
megkülönböztető megoldásokra
törekedünk.
Ösztönözzük munkatársaink kezdeményező készségének kibontakozását.
• Tisztesség, megbízhatóság,
nyitottság
Becsületesen, korrekt módon eljárva,
hosszú távú, kölcsönösen előnyös
kapcsolatokra törekedünk. Mind
partnereinknek, mind egymásnak tett
ígéreteinket betartjuk.
• Tisztelet és tolerancia
Partnereinket és egymást tisztelettel kezeljük. A munkatársi kollektíva
sokszínűségében előnyt látunk.
• Együttműködés
Csapatként dolgozunk. Az együttműködésből időnként óhatatlanul
adódó problémákhoz, feszültségekhez
megértéssel, empátiával közelítünk.
• Munkatársaink megbecsülése
Munkatársainkat szigorú teljesítményelv
alapján értékeljük. Felelősségvállalásukat,
fegyelmezettségüket, lojalitásukat
megbecsüljük. Elősegítjük szakmai
fejlődésüket és egyéni karrierjüket.

Főbb adtaink:
Alkalmazottak száma (fő)
Ügyfelek száma (fő)
Fiókok száma (db)
Adózás előtti eredmény (M Ft)*

2 159,0
362 000,0
86,0
16 872,0

Mérlegfőösszeg (Mrd Ft)*

2 906,8

Ügyfélhitelek (Mrd Ft)*

2 030,4

Ügyfélbetétek (Mrd Ft)*

1 215,9

Piaci részesedés (%)**
Működési hatékonyság (%)

8,5
46,6

* Nemzetközi SZ.SZ., nem konszolidált
** Az MKB Bank mérlegfőösszeg szerinti piaci
részesedése, Magyar Számviteli Szabályok Szerint,
nem konszolidált adatok alapján számítva.
Adatok forrás: MNB
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Jövőképünkben is megfogalmaztuk,
hogy működésünk alapja az
értékek megőrzése és az értékek
teremtése. Fenntarthatósági
jelentésünket is erre a gondolatra
fűztük fel: a most következő
fejezetekben az alapértékeink megvalósulását, a hozzájuk kapcsolódó
teljesítményünket, fejlesztéseinket,
kihívásainkat mutatjuk be.
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1

Minôség iránti
elkötelezettség
Tudatában vagyunk, hogy
jövőképünk megvalósulásának
záloga a folyamatosan, megbízhatóan
nyújtott magas minőség.

A nehéz gazdasági körülmények
közepette sem adunk alább a minőség
iránti elkötelezettségünkből, hiszen
ez biztosíthatja csak számunkra a
hosszú távon is fenntartható, magas
színvonalú működést. Éppen ezért
Bankunk kidolgozott egy fenntarthatósági politikát, amely egységes
keretbe foglalja felelős tevékenységünket és vezérlő elvként szolgál mindennapi működésünk során.
Törekvéseink nem hiábavalóak,
számos pozitív visszajelzést kapunk
érintettjeinktől. Eredményeinket
számtalan díjjal és elismeréssel is
jutalmazta a szakma: többek között
első helyezést értünk el a Master Card
versenyén, Az év társadalmilag felelős
bankja kategóriában.

1. A MKB Bank meggyőződése, hogy
gazdasági, ökológiai és szociális céljai
egyesítésével hosszú távon növeli piaci
értékét. Ezért a Bank egyre jobban el
kívánja kötelezni magát a fenntartható
környezet mellett.

4. A természet iránti felelősségvállalását
elismerve a MKB Bank arra törekszik,
hogy minimalizálja – és ahol lehet,
teljesen elkerülje – a környezetre
gyakorolt minden közvetlen vagy
közvetett negatív hatást.

2. Magyarország egyik legnagyobb
nemzetközi bankjaként a MKB Bank
komoly erőt jelent a magyar gazdaságban. A fenntartható banki termékek
fejlesztése és széleskörű értékesítése
révén meg akar felelni az ezzel járó
felelősségnek.

5. A MKB Bank tudja, hogy alkalmazottai kulcsszerepet játszanak a Bank
hosszú távú sikerében, és ezért arra
törekszik, hogy munkatársai szociális
igényeit is a legnagyobb mértékben
figyelembe vegye.

3. A MKB Bank a társadalom tagjának
tekinti magát. Elismeri a közszférában
betöltött szerepe révén hivatalosan
ráháruló vállalati felelősségét, rendíthetetlenül elkötelezett az ökológiai és
szociális haszonnal járó projektek iránt

Fenntarthatósági politika

6. A fenntarthatóságról másokkal
folytatott vitáit a MKB Bank
lehetőségnek tekinti arra, hogy
fokozza saját fejlődését, és növelje a
társadalom tudatosságát a fenntarthatóság tekintetében.
7. A Bank céljait az összes jogszabálynak megfelelően és az emberi jogok
figyelembevételével kell elérni,
melynek során a MKB Bankot illetően
ezek a követelmények minimum
szabványokat jelentenek.

A felelős vállalati működés záloga,
hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos
elveinket, törekvéseinket egységes
rendszerbe foglaljuk. Ezt szolgálja fenntarthatósági politikánk.
Az MKB Bank fenntarthatósági politikájának célja, hogy a bank összes tevékenységét vezérelje a fenntarthatóság iránti
elkötelezettségének fejlesztése érdekében.
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Díjak és elismerések 2009-ben
A működésének minden elemében
kiemelkedő minőségre törekvő MKB
Bank szakmai sokoldalúságát, társadalmi felelősségvállalási tevékenységének
hatékonyságát 2009-ben is több
rangos díjjal ismerték el. Azon túl, hogy
büszkék vagyunk a megtisztelő elismerésekre, azok további erőfeszítésekre
sarkallnak bennünket.

MasterCard – Az év bankja 2009
Összesen öt díjat nyert a hazai pénzügyi szektor immáron hagyományosnak
számító seregszemléjén az MKB Bank.
Első helyezést értünk el „Az év társadalmilag felelős bankja” kategóriában, míg
dr. Ákos Tamás ügyvezető igazgató
második lett „Az év ifjú bankára” szekcióban. A harmadik helyen végeztünk
„A válságot legjobban kezelő bank”,
„Az év leginnovatívabb terméke”, továbbá
„Az év lakossági megtakarítási terméke”
kategóriákban.
A társadalmi felelősségvállalás kategória
a gazdasági világválság miatt még
nagyobb ﬁgyelmet kapott, hiszen
ma már egyre többen vallják, hogy a
felelős társadalmi magatartás meghatározó értékmérője egy vállalat
tevékenységének. Ezért is fontos „Az év
társadalmilag felelős bankja” kategóriában
elért első helyezés, amely igazolja
bankunk ezen a téren tett erőfeszítéseit.

A díj nem előzmény nélküli: ugyanebben a szekcióban a harmadik helyen
végeztünk a MasterCard – Az év bankja
2008 versenyen, a vezető hazai nagyvállalatok részvételével szervezett Good CSR
2008 programon pedig a Stratégiai Civil
Együttműködés Legjobbja elismerést
érdemeltük ki.

Liquid Real Estate ingatlanpiaci
magazin szavazása
A magyarországi bankok ingatlanpiaci
teljesítményeit összemérve – 2008hoz hasonlóan – tavaly is az MKB Bank
tevékenységét ítélték a legjobbnak
Magyarországon a világ egyik legtekintélyesebb pénzügyi magazinja, a Euromoney, valamint a hozzá tartozó Liquid
Real Estate szaklap által végzett, mintegy
félszáz országot érintő felmérésben.

CEE CRM Leadership 2009
Nívós elismerést kapott bankunk a Microsoft
Dynamics bécsi konferenciáján is.
A cég – kimondottan közép-kelet-európai
ügyfelei számára szervezett – legfontosabb vállalatirányítási és CRM eseményén átadott „CEE CRM Leadership
2009” díj a régióban funkcionalitásában
és kidolgozottságában egyedülálló CRM
implementációnknak szól, kiemelve az
MKB Bank vezető szerepét egy átfogó
CRM megoldás kialakításában.
A CRM/Front-end rendszerrel bankunk
három lépcsőben olyan rendszert vezetett be, amely egységes ügyfélképen
jeleníti meg a lakossági és vállalati ügyfelek
termékhasználati, valamint ügyfélismereti adatait. Emellett adattárházi
elemzésekre támaszkodva segíti a
hatékony értékesítést és a kampányok
lebonyolítását, a Front-end funkciókat
pedig az elektronikus csatornák igénylése
és a kapcsolódó módosítások kezelése
érdekében fejlesztettük ki.

Minőségi ügyfélkiszolgálás a hálózatban és a Call Centerben
Az MKB Bank Call Centere és NetBANKár
szolgáltatása 2009-ben is megelőzte
az összes hazai versenytárs bankot a
kiszolgálási minőség színvonalát és az
ügyfélbarát megoldásokat tekintve a
független, londoni székhelyű Branchmarking felmérése szerint, amely felmérés
mind az adottságok, üzemeltetés
körülményeit, mind az ügyintézők által
folytatott kommunikációt vizsgálta. A Call
Center munkatársai gyors, pontos és
magas színvonalú szakmai teljesítményt
nyújtottak egész évben. A NetBANKár
fejlesztéseinek köszönhetően maximálisan
ügyfélbarát felületet működtet a bank.
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A felmérés szerint az MKB ﬁókhálózata
mind megjelenésében, mind a kiszolgálás
minőségében megőrizte igényes
mivoltát, ügyintézőink felkészültek, kedvesek, udvariasak. Ezzel a jó teljesítménynyel az MKB Bank ﬁókhálózata a második
helyet nyerte el a Branchmarking magyarországi versenyében, megőrizve ezzel
előkelő helyét az élmezőnyben.

itbusiness Leadership Award
Az MKB Banknak a HP Magyarországgal
és az IDOM 2000-rel közösen benyújtott
Üzletre optimalizált szervezet – egységes
fejlesztési folyamatirányítás című pályázata nyerte el 2009-ben az itbusiness
Leadership Award-ot a „Projektfejlesztés
– nagyvállalat” kategóriában. Az itbusiness informatikai szaklap által hat évvel
ezelőtt alapított, és minden évben több
kategóriában kiadott díj az adott év leginnovatívabb megoldását ismeri el.
Az FWF (Fejlesztési Workﬂow)
elnevezésű projekt 2008 márciusában indult azzal a céllal, hogy bevezessük a HP
Project Portfolio Management Centert.
A PPM rendszer 2009 áprilisában állt éles
üzembe, azóta a bank ennek a segítségével menedzseli projektjeit, fejlesztéseit, az IT hibajavításokat.

Ismét Superbrand lett az MKB márka
Ismételten kiérdemelte a Superbrand
minősítést az MKB Bank a független
marketing- és kommunikációs
szakemberekből álló bizottság
döntésének értelmében. A Superbrand
a világ legjelentősebb márkaépítési
rendszere, amely azonos ismérvek
alapján díjazza a vezető márkákat.
Superbrand az a márka lehet, amely
kitűnő hírnevet szerzett saját területén,
a hozzá kapcsolt értékek olyan érzelmi
és/vagy kézzelfogható előnyöket
nyújtanak, amelyeket a fogyasztók, az
ügyfelek elvárnak és elismernek.
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Rangos egyetemi kitüntetés
dr. Balogh Imre vezérigazgatóhelyettesnek
A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa
egyhangúlag ítélte meg a Pro
Universitate Quinqueecclesiensi
kitüntetést dr. Balogh Imrének.
Az MKB Bank vezérigazgató-helyettese a Pécsi Tudományegyetem és
jogelőd intézményei érdekében
végzett kezdeményező és támogató
tevékenységéért vehette át az egyetem
által külső személyeknek adományozható
legmagasabb rangú elismerést.
Sporteredményeink
Az MKB Bank CSR portfoliójának hosszú
ideje meghatározó eleme a sikeres
csapatsportok támogatása. Névadó
szponzorként a nehezebb körülmények
között is támogatjuk a hazai bajnokságot
és kupát 2009-ben egyaránt a magáénak
tudó MKB Veszprém férﬁ kézilabdacsapatot, valamint – egyik leányvállalatunkkal karöltve – az MKB-Euroleasing
Sopron női kézilabdagárdát. Utóbbi
2009-ben egymás után harmadik alkalommal szerezte meg a bajnokságban
az első helyet, másodiknak bizonyult a
kupában, és óriási bravúrként bejutott az
Euroliga legjobb négy csapata közé. E két
kiemelt támogatás mellett az utóbbi két
évtized olimpiáin kiemelkedő eredményeket elérő, szintén a szponzoráltjaink közé tartozó Magyar Kajak-kenu
Szövetség sportolói is számos éremmel
gazdagították a kollekciójukat
a 2009-es világversenyeken.
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Bolgár leányvállalatunk
elismerése
Az MKB Unionbank nyerte el a
“Legdinamikusabb bank” címet
Bulgáriában
Az MKB Unionbank kapta a 2008
“Legdinamikusabb bank”-ja Bulgáriában
különdíjat a Pari Daily éves banki
díjátadóján. A banki szektor fejlesztésére vonatkozó éves díjak átadására
hivatalos ceremónián gyűltek össze az
üzleti és politikai élet képviselői. Az MKB
Unionbankot a 2008. évben elért kiváló
eredményekért jutalmazták. Az oklevelet a bankon belül az MKB Unionbank
összes ﬁókjának szétosztották.

2

Személyes
kiszolgálás
Tevékenységünk középpontjában
ügyfeleink állnak. Szilárd
szakmai alapokon álló személyes
tanácsadással aktívan segítjük
őket pénzügyi céljaik elérésében.
Egyik legfontosabb érintetti csoportunk, akikre működésünk közvetlen
hatással van: ügyfeleink. Mindent
megteszünk, hogy hozzáférjenek
szolgáltatásainkhoz és a személyes
tanácsadáshoz. Ahhoz, hogy még
jobban megfeleljünk igényeiknek,
figyelünk véleményükre, igényeikre,
és esetenként felmerülő panaszaikra
is. Visszajelzéseik alapján tudunk
fejlődni és őket mind jobban kiszolgálni. A személyes tanácsadás és
visszajelzések mellett elkötelezettek
vagyunk, hogy ügyfeleink személyes
biztonságáról és nálunk elhelyezett
vagyonuk biztonságáról magas
szinten gondoskodjuk.

Szolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférés
Miután teljes körű banki szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleink részére,
alapvető, hogy szolgáltatásainkhoz bárki
lakóhelytől, vagyoni helyzettől, ﬁzikai
adottságaitól függetlenül egyformán
hozzáférhessen. Számos területen fejtünk
ki erőfeszítéseket ennek megoldására a
ﬁókbővítéstől az akadálymentesítésen
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keresztül a speciális igényű célcsoportok
számára kínált termékek fejlesztéséig.
• 2009-ben is tovább bővítettük
ﬁókhálózatunkat. Új ﬁókokat nyitottunk Tiszaújvárosban, Balatonfüreden,
Pilisvörösváron, és Budapesten az Allee
Bevásárlóközpontban, valamint a Dévai
utcában. Ezzel a 2008 végi 81 ﬁókról 86ra bővítettük ﬁókhálózatunkat.
• Valamennyi új ﬁók az akadálymentesítési
előírások ﬁgyelembevételével épült.
A régi ﬁókoknál is megoldottuk az
akadálymentesítést.
• Nyugdíjasok részére kedvező szolgáltatáscsomagot alakítottunk ki.
• A Student, Karrier, Gondoskodó, Campus
és Professzori Klub szolgáltatáscsomagjaink a diákoknak, pályakezdő ﬁataloknak, a gyermekeik jövőjéről gondoskodni szándékozóknak, felsőoktatási
intézmények oktatóinak, illetve a köztársasági elnök által kinevezett egyetemi
tanároknak a speciális igényei szerint
kidolgozott termékeink.
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Ügyfeleink véleménye
Stratégiai célunkként meghatározott
magas színvonalú, intenzív ügyfélkapcsolataink alkalmazásában elsőrangú
fontosságú ügyfeleink véleményének
megismerése, igényeinek feltérképezése,
panaszainak kivizsgálása, és a megszerzett információk alapján a lehető legjobb
minőségű szolgáltatás biztosítása.
Ennek érdekében:
• Ügyfeleink számára 24 órán keresztül
elérhető ügyfélszolgálatot működtetünk. E-mail, fax, internetes visszahívás-kérésen alapuló ügyfélszolgálat is
az ügyfelek rendelkezésére áll.
• Munkatársaink hétfőtől péntekig 8 és 19
óra között visszahívják Ügyfeleinket. A
15 óra után érkező kéréseket legkésőbb
a következő munkanapon teljesítjük.
• Természetesen, célunk, hogy elsősorban
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
Panaszbejelentő Űrlapot dolgoztunk
ki, de természetesen a “hagyományos”
módon, levélben tett panaszokat is
kivizsgáljuk.
• A panasz-bejelentést a beérkezéstől
számított 30 napon belül igyekszünk
megválaszolni.
• Amennyiben esetleg a közvetlen
panaszkezelés – akár személyes
egyeztetéseken keresztül – ügyfelünk
számára nem jár kielégítő eredménnyel,
honlapunkon tájékoztatjuk, hogy

Ügyfeleink véleményének mélyebb megismerését szolgálja a félévente, a saját
Call Centerünk által végzett telefonos
megkeresésen alapuló elégedettségi
vizsgálat. Ez a 2009-ben bevezetett, rendszeres kutatás az újonnan akvirált ügyfélkör igényeinek felmérését, az ügyfelek
véleményének korai becsatornázását és
a főbb ﬁóki kiszolgálási elemek (tanácsadók hozzáértése, személyes ajánlatok,
tájékoztató anyagok rendelkezésre
állása, ﬁókok elrendezése, kiszolgálás
minősége) folyamatos mérését szolgálja.
Az átlagos elégedettségi indikátor
2009-ben egy 5-fokozatú skálán: 4,61.
A 2009. nyári felmérés eredményei azt
mutatják, hogy ügyfeleink leginkább a
kiszolgálás minőségével és az ügyintézők
hozzáértésével elégedettek, a személyes
ajánlatok szerepét is kiemelték.
A bank jellemzésekor tipikusan a
korrektséget, az emberközpontúságot,
az ügyfélbarát jelleget és az udvarias
kiszolgálást említették a megkérdezettek.
A termékekhez kötődően a stabil kamatokat és az internetes szolgáltatásokat
emelték ki.
Ügyfeleink változtatási javaslatai
főleg a kommunikáció (túl sok levél,
áttekinthetőbb értesítések, számlakivonatok) témakörére vonatkoztak. Ennek
javítása érdekében a Bankon belül
folytatódik a számlakivonatok racionalizálására irányuló project, illetve az elektronikus számlakivonat népszerűsítésére
vonatkozó törekvés – mely egyúttal a
környezettudatosság érdekében folyik.

milyen jogorvoslati lehetőségek állnak
rendelkezésére.
• Az ügyfelekkel való korrekt eljárást
támogatja Reklamációkezelési szabályzatunk is.
• A Bank a honlapján az érintettek
kérdéseit, aggályait több témakörben
is „Gyakran Ismételt Kérdések” címen
azonosítja és válaszolja meg. Ezáltal
elsősorban ügyfeleink, a lakosság és
potenciális munkavállalóink felvetéseire,
kérdéseire reagálunk.
Az ügyfél-élmény mérése érdekében a
Bank rendszeres próbavásárlásokat végez
mind a ﬁókhálózatban, mind az alternatív csatornákon egy próbavásárló cég
közreműködésével. Büszkén jelenthetjük,
hogy az értékesítési kommunikációt
vizsgáló próbavásárlások immár 3 éve
mutatják a Call Center elsőségét a magyar piacon, NetBANKár megoldásunk
kezelhetősége és funkcionalitása pedig
úgyszintén piacvezetőnek találtatott.
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Panaszkezelés

Hogyan igyekeztek a válság ügyfélkörre gyakorolt hatását csökkenteni?
Igyekeztünk maximális korrektséggel eljárni, számunkra mindig az ügyfél érdeke az
első. Ez a befektetési termékek esetében részletes, pontos és teljes körű tájékoztatást
követel meg, különös tekintettel az esetleges kockázatokra. Nem a proﬁt rövid távú
maximalizálása a célunk, hanem a hosszú távú ügyfél-elégedettség. Mivel az ügyfélkörünk kockázatvállalási hajlandósága az átlagosnál alacsonyabb, konzervatív befektetési portfolióval rendelkeznek. Ez a válság szempontjából kifejezetten szerencsésnek bizonyult, más bankok privát banki ügyfeleivel szemben ügyfeleink befektetései
jelentősebb veszteségek nélkül vészelték át a válságot. A bankunkba vetett bizalmat
jelzi, hogy a válság alatt 45 Mrd Ft-tal még növelni is sikerült a kezelt vagyont. –
ügyfeleink korábban máshol kezelt pénzüket nagyobb biztonságban érzik nálunk.
Milyen módon próbálták tovább javítani az ügyfél-kiszolgálás színvonalat?
Mivel a privát banki ügyfélkapcsolatok egyediek, a kiszolgálás is testreszabott,
nincsenek standard megoldások. Természetesen vannak olyan alapkövetelmények, amelyeknek minden körülmények között meg kell felelni. Elsődleges
fontosságú az ügyféligényekre adott azonnali reakció, az ügyfelek proaktív
tájékoztatása az új lehetőségekről, friss információk nyújtása igényeik alapos
feltérképezése. A tavalyi év során fejlesztéseket hajtottunk végre a portfolió
tanácsadás informatikai támogatásában.
Melyik volt a legsikeresebb rendezvényük 2009-ben?
Talán a december elején tartott argentin tangó estet említeném első helyen.
Magas színvonalú és művészi értékű rendezvény volt, színvonalas vendéglátással,
elegáns helyszínen, szerencsére ügyfeleinknek is nagyon tetszett. Az ehhez hasonló eseményekkel általában a privát banki ügyfélkör jelentős hányadát sikerül
megszólítanunk, ily módon is szeretnénk kifejezni feléjük, hogy nagyra értékeljük
a bankba vetett bizalmukat.

Ügyfeleink elégedettségének felmérése
mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a reklamációkezelésnek, és valódi
tartalommal igyekszünk megtölteni a
vonatkozó intézkedéseket.
A panaszokból leszűrhető folyamati, rendszerbeli hibákat rendszeresen tárgyalja a
Reklamációs Fórum, amely működésében
jelentősen fejlődött a 2009-es év során
és összesen 72 esetben azonosított olyan
panaszt kiváltó problémát, melyet ügyfeleink elégedettsége érdekében sikerült
orvosolnunk.

Panaszok megoszlása
Személyes
43%

Telefon
23%

Bankon
belüli
7%
E-mail
11%
Levél
11%

Fax
5%

Az ügyintézői hibákból fakadó panaszok
2009-ben beépültek az ösztönzési rendszerbe, ezen esetek költségeit az azt kiváltó
terület viseli, ami mindannyiunkat magas
szintű szakmaiságra kötelez. Céljaink,
hogy a panaszokat a törvényi és belső
szabályozásaink szabta határidőkön belül
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vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg, illetve,
hogy a hibátlan és teljes körű válaszadást
az ügyfél hozzáértéséhez és kommunikációjához mérten, kellő mélységben és
érthetően indokoljuk meg.
2009 évben 11 641 panasz lezárása
történt meg. A panaszok számának
összbanki tranzakciószámhoz viszonyított aránya mindössze 0,02% körüli volt.
A lezárt panaszok közel 1%-a (132 db) a
PSZÁF-hoz érkezett bejelentés volt.
A panaszosok közel egynegyede írásban, egynegyede telefonon, a többiek
pedig (50%) személyesen jelentették
be a panaszukat. A panaszok fele (48%)
ügyintézői hibára vezethető vissza,
közel egyötöde (17%) pedig az ügyfél
tájékozatlanságára, termékismeretének
hiányára. A beérkezett panaszok háromnegyedének (76,5%) lezárása 15 nap
alatt, 95%-ának a lezárása 30 nap alatt
megvalósult, és mindössze a panaszok
5%-ának a lezárására került sor 30 napon
túl. A panaszkivizsgálást követően az esetek 77%-ában született elfogadó döntés,
míg 18%-ánál az elutasítás volt indokolt.

Panaszok megoszlása
a panasz oka szerint
Hibaok
Csalás, chargeback
Egyéb
Folyamathiányosság
Rendszerhiba
Ügyfélhiba
Ügyintézői hiba
Összesen

Ügyintézői
hiba
48%

Csalás, chargeback
5%

Panaszok száma
616
1 857
518
1 025
2 013
5 612
11 641

Egyéb
16%
Folyamathiányosság
4%
Rendszerhiba
9%
Ügyfélhiba
17%

Részben
elfogadva 3%

Panaszok megoszlása
a döntés szerint
Döntés
Elfogadva
Elutasítva
Panasz visszavonva
Részben elfogadva
Egyéb
Összesen

Panasz
visszavonva 2%
Elutasítva
18%

Panaszok száma
8 934
2 114
218
356
19
11 641
Elfogadva
77%

A reklamációkezelésben, a kiválasztott
megfelelő készségekkel (jó kommunikáció, empátia, szolgálatkészség,
rugalmasság) rendelkező munkatársakat
a kommunikációs készségfejlesztésen
túl külön képzéseken készítjük fel a
krízishelyzetekben alkalmazandó kommunikációra, arra, hogy erős érzelmekkel
fűtött kapcsolatfelvétel esetén is logikusan tudjanak gondolkodni, megfelelően
kérdezni és érvelni.
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Biztonság

Hogyan igyekeztek a válság ügyfélkörre gyakorolt hatását csökkenteni?
2008 októberében több versenytársunkkal együtt mi is aláírtuk azt a megállapodást,
amely a nehéz helyzetbe került banki ügyfelek megsegítését célozta. Többféle
megoldást fejlesztettünk ki azoknak az ügyfeleknek, akik számára problémássá
vált a hiteleik törlesztése. Az úgynevezett lakásmentő csomag részeként kormánygaranciával támogatott áthidaló hitelt nyújtottunk azoknak, akik elvesztették állásukat,
és nem tudták ﬁzetni lakáshitelük törlesztő részleteit. Ezen kívül egyéb belső könnyítéseket vezettünk be: lehetővé tettük a futamidő meghosszabbítását, bevezettük
a tőkemoratóriumot (ebben az esetben a hitelnek csak a kamatait kell ﬁzetnie az
ügyfélnek), illetve e két lehetőség kombinációját. Ezen kívül lehetővé tettük a devizahitellel rendelkezőknek a ﬁx törlesztő összegű forinthitelre történő átszerződést,
ezáltal kiküszöbölve az árfolyammozgásokból fakadó kockázatot, illetve egy olyan
konstrukciót is bevezettünk, amelyben az ügyfél választhatta meg, hogy mekkora
törlesztő összeget tud vállalni, ezzel akár az eredeti törlesztő összeg 50 százalékára
csökkentve a havi terheket – természetesen a futamidő meghosszabbodása mellett. Összességében azt mondhatom, hogy igyekeztünk a lehető legrugalmasabban
kezelni az ügyfelek problémáit.
Mennyire voltak népszerűek ezek a konstrukciók, hányan éltek a
lehetőségekkel?
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, összességében több ezer ügyfél választotta
valamelyik új konstrukciót, némi lélegzetvételhez jutva a válság mélypontján. Ezzel
természetesen a bank is jól járt, hiszen a bedőlt hitelek és az elvesztett ügyfelek
hosszabb távon lényegesen hátrányosabban érintettek volna minket. Persze ezzel
valamelyest megnövekedtek a kockázatok, de úgy gondolom, hogy mindenképpen
megérte, üzleti szempontból is, nem beszélve azokról az ügyfelekről, akik életében
talán egy nagyon komoly törést sikerült a rugalmas hozzáállással megelőznünk.
Voltak-e az ügyfélkiszolgálás minőségének javítását célzó kezdeményezéseik?
Mik a terveik 2010-re?
Áttekintettük a termékdokumentációkat: új, egységes ügyfél-tájékoztatókat,
egyszerűbb, átláthatóbb kondíciós listákat készítettünk. Ezenkívül kifejlesztettünk egy
termék összehasonlító táblázatot, amelyet papíralapon és a honlapunkon is elérnek
az ügyfeleink. 2010 márciusában lépett hatályba a kormányrendelet a körültekintő
lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról. A rendelet maximalizálja a nyújtható hitelösszeget, meghatározza a hitelképesség vizsgálata során
ﬁgyelembe vehető jövedelem kategóriákat. Működésünket igyekszünk úgy alakítani,
hogy maximálisan eleget tegyünk az új szabályoknak. Ezen kívül tervezzük a törlesztési biztosítás, mint új termék bevezetését.

Ügyfeleink felé fontos kötelességünk
a személyes- és vagyonbiztonságuk
megteremtése. Az MKB Bank ezt szem
előtt tartva, mindent megtesz, hogy
olyan környezetet alakítson ki, ahol a
kényelem és a minőségi szolgáltatások
minél egyszerűbb igénybe vétele mellett
az ügyfelek és az alkalmazottak biztonságban vannak. Az MKB Bank minden
bankﬁókját, és irodaépületét kivétel
nélkül a legmagasabb szintű bankbiztonsági berendezések felszerelésével védi.
Komoly gondot fordítunk a meglévő berendezések karbantartására és maximális
üzembiztonságának megőrzésére. Bankbiztonsági munkatársaink folyamatosan
ﬁgyelemmel kísérik a legújabb fejlesztésű
eszközök megjelenését, és alkalmazásukkal megőrzik a felszerelt rendszerek
korszerűségét.
• A behatolás- és támadásjelző rendszerek biztosítják az épületek teljes körű
elektronikus védelmét éjjel és nappal
egyaránt.
• A banképületek pénzügyi- és egyéb
banki munkaterületeit országos,
központilag felügyelt behatolásvédelmi
és beléptető rendszer védi az illetéktelenek bejutásától.
• Az MKB Bank ﬁókjaiban a legszigorúbb
előírásoknak is megfelelő 24 órás videokamerás megﬁgyelő rendszer üzemel.
Kamerák felügyelik az ügyféltereket,
az ügyfélkiszolgáló munkahelyet, a
teljes pénzforgalmi, valamint minden
stratégiailag fontosnak ítélt területet.
A folyamatos, és minden kamerára
kiterjedő képrögzítés biztosítja, hogy jól
értékelhető felvételeket biztosíthassunk
a hatóságoknak, ha bűncselekmény,
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vagy annak kísérlete fordul elő banki
területen. A videokamerás megﬁgyelő
rendszereink képanyagait már számos
esetben használta fel sikeresen a
Rendőrség egy-egy bizonyítási eljárás
kapcsán. A videokamerás megﬁgyelő
rendszereink képanyagait a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályok betartásával
kezeljük.
• A felszerelt tűzjelző rendszerek a nap 24
órájában biztosítják, hogy a legkisebb
tűz keletkezése se lehessen észrevétlen.
• Az összes felsorolt rendszerre kiterjedő
központi távfelügyeleti rendszereknek
köszönhetően, a hét minden napján
képesek munkatársaink késlekedés
nélkül az érintett banképületbe a
szükséges segítséget odairányítani
(Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, stb.).
• Természetesen tudjuk, hogy a legjobb
technika alkalmazása sem lehet elég
hatékony emberi felügyelet nélkül,
ezért minden épületünkben fegyveres
vagyonőrök felügyelik folyamatosan
az objektumban, és az ügyfélterekben
történteket.
• Az MKB Bank a ﬁókok megtervezésekor külön ﬁgyelmet fordít arra, hogy
a belső terek kialakítása önmagában
is szolgálja az ügyfelek, és a dolgozók
biztonságát. Ügyféltereink többnyire jól
áttekinthetők minden munkahelyről,
ami megnehezíti a banki műveletek
észrevétlen, rossz szándékú megﬁgyelését, és elősegíti, hogy alkalmazottaink, és vagyonőreink időben felﬁgyelhessenek az ilyen irányú tevékenyégre,
és eljárjanak ellene. Minden ügyintézői
munkahely előtt a várakozási távolságot
kijelölő tábla, vagy a padozatra elhelyezett azonos célt szolgáló csík található.

mények 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 megelőző
időszakban előfordult, pénzintézetek
ellen elkövetett bűncselekményeket
(csalás, rablás, hamisítás, stb.).
• A Tűzvédelmi szabályzat egyértelműen
meghatározza az elnök-vezérigazgató
szerepét, felelősségét és a delegálás
rendjét a munkavállalók biztonsága
szempontjából kiemelkedően fontos
tűzvédelem és munkavédelem terén.
A Biztonsági politika részletesen
bemutatja a Biztonsági szervezetet, és
a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos
felelősségi köröket.

• Az MKB Bank ﬁókjaiban a pénzeszközöket időkésleltetéses nyitású
pénztároló berendezésekben tároljuk.
Az ilyen típusú eszközök, a pénzintézetek ellen elkövetett rablások,
illetve rablási kísérletek megelőzése
érdekében kerültek beszerelésre.
A hazánkban, illetve külföldön
elkövetett bankrablások elemzése azt
mutatja, hogy jellemzően 1-2 percnél
hosszabb ideig nem hajlandók a pénz
átadására várni az elkövetők, mivel a
hosszabb várakozás nagymértékben
növeli a lebukás veszélyét.
• A bankrablásokkal szembeni védekezés
fontos része, hogy az MKB Bank elsőként
csatlakozott az Országos Rendőrfőkapitányság Robotzsaru rendszeréhez,
amely lehetővé teszi a bankﬁókjainkban
indított támadásjelzések automatikus,
késleltetés nélküli megjelenését a
rendőrség azonnali reagálást biztosító
bevetés-irányítási központjában.
A rendszerbe feltöltött adatok, térképek
és képek biztosítják a rendőrség részére
azokat az információkat, melyek segítségével a bankﬁók elleni támadás esetén gyorsan, célirányosan és hatékonyan
intézkedhetnek.
• A pénzkiadó automaták (ATM) ellen
irányuló erőszakos támadásokkal
szembeni védekezést a berendezések
telepítések építészeti, mechanikai
megoldásain túl gáz- és leszakítás
érzékelők által vezérelt pénzfestő eszközök telepítésével egészítettük ki.
• Rendkívül fontos, és talán a leghatásosabb védelmi eszköze egy pénzintézetnek, a saját dolgozók rendszeres és
ismétlődő bankbiztonsági oktatása.
Ezeken az oktatásokon, tréningeken a
kollégákat felkészítjük a rendkívüli ese-
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Állandó
megújulás

A gazdasági válság nem csak a
nehézségekről szól, hanem magában
rejti a megújulás lehetőségét is.
E tekintetben Bankunk sikeres évet
tudhat maga mögött: 2009-ben is
meg tudtuk újítani szolgáltatásainkat, és továbbra is olyan egyedi
konstrukciókkal tudtunk ügyfeleink
rendelkezésére állni, mint amilyen
a Professzori Klub. Természetesen
mindezt az elővigyázatosság, a jogi
előírások betartása és a kockázatok
megfelelő kezelése mellett.

Termékeink, szolgáltatásaink,
kiszolgálási modelljeink folyamatos
fejlesztését alapkövetelménynek
tartva egyedi, megkülönböztető
megoldásokra törekedünk.
Ösztönözzük munkatársaink
kezdeményező készségének
kibontakozását.

Válság és lehetőség
Az MKB és az MKB csoport számára 2009
stratégiai célja a belső konszolidáción
alapuló jövőépítés volt: tőkemegóvás, a
veszteségek elkerülése, miközben a belső
termék-, szervezeti- és folyamati fejlesztésekkel a jövőépítés folytatódik. A 2009es üzleti évet alapvetően az intenzív
válság-alkalmazkodás és válságkezelés jellemezte a gazdaságban és a bankszektorban egyaránt. A Bank minden erőforrásra
kiterjedő válságmenedzsmentje sikeres
volt, fundamentumait, stratégiai mutatóit,
hatékonyságát erősítette, üzleti pozícióit
zömében tartotta illetve tovább javította,
miközben bruttó eredményét 32,1%-kal,
üzleti eredményét 86,9%-kal növelte.2
A Bank és a Bankcsoport az elmúlt
évekhez képest összehasonlíthatatlanul
nehezebb környezetben hatékony
válságalkalmazkodási stratégiájának
köszönhetően sikeresen teljesítette a fenti
célokat, miközben mindvégig megfelelt

a saját, illetve a tulajdonosi és felügyeleti
prudenciális limiteknek és elvárásoknak.
A nehéz környezetben is megvalósuló
megújulást 2009-ben többek között a
következő fejlesztések fémjelezték:
• dedikált tanácsadókkal, új termékekkel
elindított Kisvállalati üzleti modell,
• Private Banking arculati megújítása,
• hatékonyabb hitelezési folyamatokat
kialakító és a szegmens speciﬁkus
kockázatokat jobban kezelő új AKV (alsóközépvállalati) modell,
• NetBANKár szolgáltatás továbbfejlesztése.

2
MSZSZ nem konszolidált mutatók alapján. A Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint a növekedési ütemek
22,7 % és 46,6 % voltak.
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Egyedi megoldások
Professzori klub
Bankunk alapítása óta nagy felelősséget
tanúsít a jövő szakembereinek képzése
iránt. Magyarországon az egyetemi
tanárok még nem kapnak olyan megbecsülést, mint amit megérdemelnének.
Ezt szeretnénk a magunk eszközeivel
biztosítani részükre. Rangjukhoz méltó,
egyedülálló szolgáltatáscsomagot
ajánlunk számukra, aranykártyájukon
feltüntetjük a „Professzori Klub” feliratot, amelyre több partnerünk jelentős
kedvezményt biztosít. Az egyetemi
városokban megtartott Professzori Klub
rendezvényeken vacsorával egybekötött
kulturális programokon látjuk vendégül
a professzorokat és partnereiket. 2006.
tavaszától 2009. decemberéig 48 rendezvényt tartottunk.
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Professzori könyvajánló sorozatunk
részére neves professzorok készítettek
recenziót, mint Magyari Beck István,
Csaba László, Mérő László, Hámori Balázs
és Mészáros Tamás.
A honlapunk Professzori Klub oldalának
átalakításával szintén a klub jelleget
kívánjuk erősíteni.
2009 szeptemberében első alkalommal
rendeztünk egész napos kirándulást
a budapesti professzorok számára.
A nagysikerű szentendrei kirándulásról Bartha Tibor professzor úr készített
beszámolót, amelyet honlapunkon is
elhelyeztünk.
A professzorok több, mint fele számlát
nyitott bankunknál, ami igazán nagy
megtiszteltetés és felelősség számunkra.
Ezt a bizalmat szeretnénk megköszönni
2010 májusára tervezett egész napos
országos rendezvényünkkel. 2010-ben
is folytatjuk a hagyományt az egyetemi
városokban megrendezendő helyi Professzori Klub összejövetelekkel.
Tervezzük, hogy további meglepetésekkel
is kedveskedünk Professzorainknak,
amelyekről már előzetes tárgyalásokat
folytatunk partnerekkel.
Reméljük, minden ügyfelünknek az
a véleménye rólunk, mint amelyet az
egyik professzor klubtagunk megfogalmazott: „Várakozáson felül elégedett
vagyok a Professzori Klub minden eddigi
tevékenységével és a banki szolgáltatások, szolgáltatáscsomagok teljesítésével.”

Mészáros Tamás – BCE Rektora, Professzori Klub tagja
Hogyan került kapcsolatba a Professzori Klubbal?
Két szálon kerültem kapcsolatba a Professzori Klubbal: egyfelől az MKB Nyugdíjpénztár ellenőrző tagja voltam megalakulásakor, másfelől a Rektori konferenciához
fordultak a szervezők a Klub indításakor. Nagyon tetszett a kezdeményezés, ezért már
a Klub alapításában, a kezdeti ötletelésben is részt vettem.
Mi az, ami leginkább megtetszett Önnek ebben a kezdeményezésben?
Természetesen fontos az üzleti oldala, nevezetesen, hogy kedvezményeket
nyújt a Bank ennek a csoportnak, de ez sokkal több ennél. Ez egy olyan társaság,
amelynek rendkívül magas színvonalú programjai vannak, az MKB Bank komoly
rendezvényeket, találkozásokat, beszélgetéseket szervez – ilyen nem igazán volt
eddig Magyarországon.
Melyik volt eddig a legemlékezetesebb rendezvény, amin részt vett?
Tavaly a Szépművészeti Múzeumban volt egy vacsora, zenés-táncos rendezvény
az akkor debütáló „…és akkor megérkeztek az inkák” – Kincsek a spanyol hódítás
előtti Peruból című kiállításhoz kapcsolódóan, amikor csoportos tárlatlátogatáson
is részt vehettem.
2010-ben különleges szerepet játszik a Corvinus Egyetem a Professzori Klub
életében. Mesélne erről?
2010 május 30-án, az eddig régiós találkozók helyett országos rendezvényt szervez
a Professzori Klub Domonyvölgyben. A professzorok online szavazása alapján a
Corvinus Egyetem lesz a vendéglátó. Ez nagyon nagy büszkeség és nagy felelősség is
egyben számunkra. Szeretnénk megmutatni az egyetem sokszínűségét, ezért számos
programmal készülünk a virágkötészettől a nyugdíjstratégiáról szóló előadásig. A jelenlegi regisztráció szerint 1000 fő fölött van már a résztvevők száma, akiket az ország
minden tájáról buszokkal szállít a helyszínre az MKB.
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Elővigyázatosság

Gáldi György, kockázatkezelés vezetője,
vezérigazgató-helyettes

Az állandó megújulás mellett szükség
van azonban a felmerülő kockázatok mérlegelésére, azok elkerülését célzó folyamatok kialakítására. Ennek érdekében:
• Az MKB Bank jelentős erőforrásokat
használ fel a különböző események
bekövetkezési valószínűségének
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 megelőzéssel
foglalkozó területek eredményeihez.
• A belső kommunikációs eszközök és csatornák rendszeres használata biztosítja
az elővigyázatosság fenntarthatóságát.
Bankunkban Kockázati Bizottság is
működik, amely 2009 tavaszán jött létre
a Felügyelő Bizottság Hitel- és Kockázati
Bizottságának átalakulásával, mely során
hatáskörei egy részét az Igazgatóságra
delegálta. Az átalakult Kockázati Bizottság
a jövőben portfolió szintű kockázati felügyeletre koncentrálja tevékenységét.

Milyen hatást gyakorolt a válság a kockázatkezelési tevékenységre?
A laikus közvélemény számára is nyilvánvaló, hogy válságban növekednek a kockázatok. Sajnos a banki ügyfelek közül sokan ezt a saját bőrükön is érzékelték, például a
forint gyengülése miatt hirtelen megugró adósságszolgálati terhek formájában. Ezzel
együtt természetesen a bank is nagyobb kockázatokkal kénytelen szembe nézni:
több a problémás ügyfél, bizonytalanabbá válhat a hitelek törlesztése, nehezebb forrásokhoz jutni. A megnövekedett kockázatokkal kapcsolatos vélekedéseket a kockázatkezelési rendszereinken lefuttatott modellek is igazolják. Ezért ilyen időszakokban
még inkább fokozott körültekintéssel járunk el a különböző kockázatok nyomon
követésében és kezelésében.
Milyen kockázati elemekre volt a válság leginkább hatással?
A válság pénzügyi válságként kezdődött, így az első időszakban elsősorban a piaci és
likviditási kockázat szintje emelkedett meg. Később a válság egyre jobban átterjedt a
gazdaságra, ez megnövekedett hitelezési kockázatban csapódott le. Olyan kérdések
merültek fel, hogy van-e fedezet az árfolyamváltozások hatásainak a kivédésre, vagy
a megváltozott értékű biztosítékok elégséges fedezetet nyújtanak-e egy hitel
törlesztésére. Számos ügyfél a saját üzleti partnerei miatt került nehéz gazdasági
helyzetbe, ami a banki kapcsolataira is hatást gyakorolt – például a vevői nem
ﬁzettek időben, szállítói kapcsolatai nehezedtek meg, ezért nehézséget okozott
működőképességének fenntartása.
Mekkora a kockázatkezelés játéktere ilyen helyzetekben?
A kockázati költségeket adott szinten belül kell tartanunk, veszteséget okozó döntést
nem hozhatunk. Ugyanakkor komoly felelősség, hogy megbízható és kiszámítható partnerként viselkedjünk, saját érdekeinket szem előtt tartva, de a társadalmi
felelősségünk tudatában járjunk el minden egyedi esetben. A nehéz helyzetekben fontos, hogy mindkét fél konstruktív, együttműködő magatartást tanúsítson.
Ilyenkor a hosszú távú üzleti érdekünk is azt diktálja, hogy a lehető legrugalmasabban próbáljunk megoldásokat találni. Mondok egy példát: ha egy vállalati hitel
mögött álló biztosíték értéke valamilyen okból kifolyólag lecsökken, a banknak
több lehetősége is van. Dönthet úgy, hogy rövid távon minimalizálja a kockázatot,
felmondja a hitelszerződést, és a biztosítékokból a pénzéhez jut, de alaposabban is
mérlegelheti a helyzetet, hogy milyenek az ügyfél esélyei a válság túlélésére, stabil-e
az árbevétele, vállalható-e a rövid távon megnövekedett kockázat, van-e a felmondáson kívül más eszköz is a helyzet kezelésére. A válság mindenkinek fájdalmat
okoz, de a kölcsönös érdekek mentén toleranciával, tudatossággal és empátiával
csökkenthetőek a negatív hatásai.

Tagjai: Dr. Ralph Schmidt, elnök; Stefan
Ermisch és Jochen Bottermann.
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Tisztesség,
megbízhatóság,
nyitottság

Felelős bankként működésünkben
nem csak a törvény által előírtak
betartásán fáradozunk, hanem
csatlakoztunk kezdeményezésekhez,
amelyek a reklámozás, a banki hirdetések terén törekednek az átláthatóság és megfelelő tájékoztatás
megvalósítására. A megbízhatóság és
nyitottság záloga vállalati társadalmi
felelősségvállalási tevékenységünk is,
amelyhez hozzátartozik környezetünk
védelme is.

Becsületesen, korrekt módon
eljárva, hosszú távú, kölcsönösen
előnyös kapcsolatokra törekedünk.
Mind partnereinknek, mind egymásnak tett ígéreteinket betartjuk.
bályzat alapján minden esetben ellenőrzi
a Jogi és a Compliance osztályunk is, így
az esetleges jogsértések megelőzhetőek.
Betartottuk a Reklámtörvény előírásait és
az Önszabályozó Reklámtestület önszabályozó elveit, valamint ezeken túlmenően
az ICC Hirdetési Gyakorlat Nemzetközi
Kódexe (ICC - International Code of
Advertising Practice) és az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit

Törvények, kódexek,
alapelvek
A tisztességes működés a megbízhatóság
egyik alapja. Éppen ezért különös
ﬁgyelmet fordítunk arra, hogy betartsuk
egyfelől a szakmai előírásokat, etikai
kódexeket, másfelől a reklámozás és
hirdetés önszabályozó normáit, valamint
a multinacionális vállalatokra vonatkozó
nemzetközi irányelveket. Az ügyfeleinkkel
való kapcsolattartásban elsődleges
fontosságúnak tartjuk a felelős kommunikációt, amely alatt nem csak a
jogszabályoknak és a különböző hazai
és nemzetközi normáknak megfelelő
tájékoztatást értjük szolgáltatásainkkal kapcsolatban, hanem a felelős
marketingkommunikációt is, illetve a
pénzügyi kultúra javítását, a kockázatok
és lehetőségek megismertetését ügyfeleinkkel. 2008-ban sem a jogszabályban előírt 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 Működési Sza-

is. A vállalt szabványoknak és normáknak
való megfelelést folyamatosan vizsgáljuk.
Nem kínálunk olyan terméket, amelyet
érintett csoportjaink megkérdőjeleznek,
illetve a közvélemény vitathatónak tart.
A jogi és marketing területeken dolgozó
munkatársakat folyamatosan továbbképezzük az érvényes előírások megismerése érdekében.

Irányelvek, kódexek, amelyekhez csatlakozott az MBK Bank
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Szakmai
kódexek

Bankszövetség Etikai Kódexe
OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei (önkéntes)

Reklámok,
hirdetések

ICC Hirdetési Gyakorlat Nemzetközi Kódexe
BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési Normái (önkéntes)
Reklámtörvény előírásai (kötelező)
Önszabályozó Reklámtestület elvei (önkéntes)
CRM kézikönyv - felelős DM tevékenység etikai normái (önkéntes)

Charták,
alapelvek

Hungarian Business Leaders’ Forum
AmCham
Joint Venture Szövetség
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A prudens működés és kockázatkerülés
mellett is előfordulnak azonban problémák és bírságok. Bankunk mindent
megtesz ezek kiküszöbölésére, ami abban
is megmutatkozik, hogy 2008 évi 9 M
Ft-hoz képest 2009-ben mindössze 1,8
M Ft értékű pénzbírságot kaptunk. 2009ben két esetben bírságolt meg minket
az APEH, mindkettőnél a 2004-2005.
évekre vonatkozó új APEH eljáráshoz
kapcsolódóan (adóbírság és késedelmi
pótlék). Bankunkkal kapcsolatban 1
db versenyellenes eljárás kezdődött
2008-ban, amely során 84 M Ft bírságot
kaptunk, amelyet megfellebbeztünk.
Az eljárás folyamatban van.

Bírságok
Esetek
száma (db)
Pénzbírság
értéke (Ft)

2008

2009

2

2

9 067 000

1 854 000

A közpolitika alakításában való részvételünket kimondottan szakmai
kérdésekre korlátozzuk, a Bank szakértőivel aktív támogatást ad azok megoldásához. A Bank nem vesz részt azonban
a közpolitika alakításában, politikailag
semleges álláspontot foglal el, valamint
politikai pártoknak sem pénzbeli, sem
természetbeni hozzájárulást nem adott.

Vállalati felelősségvállalás

• az MKB vezetése elkötelezett amellett,
hogy a társadalmi felelősségvállalás
témáját és elveit a vezetési rendszerekbe beépítse
• a felelős működést az MKB szervezeti
kultúrájának egyik alapjává kívánjuk
tenni
Érintett-kapcsolatainkból fakadó
felelősségünk
• az MKB felismerte, hogy működésének
érintettjeit azonosítani szükséges, és
velük egyenrangú párbeszédet kell
folytatnia
Munkatársainkért való felelősség
• munkatársainkkal szemben magas
szintű elvárásokat határozunk meg, a jól
teljesítő munkatársak számíthatnak az
MKB megbecsülésére
• külső érintettjeink felé munkatársaink
képviselik a Bankot, ezért a szükséges
információk átadásával biztosítjuk,
hogy felelősen járjanak el, és hitelesen
képviseljék a jelen stratégiában foglaltakat
Felelősség a természeti környezetért
• az MKB felismerte a természeti
környezettel szemben fennálló
felelősségét
• folyamatosan programokat dolgozunk ki
környezeti terhelésünk csökkentésére
• támogatjuk munkatársaink ilyen irányú
egyéni és csoportos kezdeményezéseit
Támogatások, adományozás
• az MKB – lehetőségeihez mérten –
támogatja a társadalmi problémák
megoldását célzó erőfeszítéseket
• a Bank számára kiemelt jelentőségű ügy
a kultúra támogatása

A tisztességes és nyitott banki működés
nem csak az ügyfelek korrekt kiszolgálásában, az eljárásrendek és önkéntesen
vállalat etikai normák betartásában
mutatkozik meg az MKB Bank életében.
Felelősségvállalási tevékenységünket is
a megbízhatóság és nyitottság jegyében
alakítottuk ki a 2008-ban megfogalmazott
CSR-stratégiánkban. Ennek fő területei
az alaptevékenység által meghatározott felelősségvállalás fejlesztése, ennek
irányítási rendszerének, szervezeti
kultúrájának megteremtése, az érintetti
kapcsolatok menedzselése, a munkatársakért és a természeti környezetért való
felelősség meghatározása, a támogatás
alapelveinek megadása, valamint a példamutatás és átlátható kommunikáció.
CSR stratégiai területek és célok
Az alaptevékenység által meghatározott felelősségvállalás fejlesztése
• az alaptevékenység szakszerű, magas
minőségű elvégzésével az MKB a társadalom számára értéket teremt
• felelősségünk a jogszerű, eredményes és
hatékony működés, ennek folyamatos
fejlesztése
• törekszünk arra, hogy a társadalmi
felelősségvállalás elvei megjelenjenek
szolgáltatásainkban és működésünk
mindennapjaiban
A társadalmi felelősségvállalási
tevékenység irányítási rendszerének,
szervezeti kultúrájának megteremtése
• törekszünk arra, hogy minél pontosabban megismerjük környezeti, társadalmi
és gazdasági hatásainkat
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Dr. Kraudi Adrienne – vezérigazgató helyettes

Példamutatás a felelősségvállalásban
• el kívánjuk érni, hogy az MKB társadalmi
felelősségvállalási tevékenysége
megfeleljen az élenjáró elveknek és
gyakorlatoknak, ennek érdekében
folyamatosan ﬁgyelemmel kísérjük a
pénzintézeti szektor és legjobb gyakorlatokkal bíró vállalatok munkáját
• megrendelői és tulajdonosi szerepeinkben arra törekszünk, hogy
felelősségvállalási elveink és rendszereink megjelenjenek partnereink és a
Csoporthoz tartozó leányvállalataink
működésében
Átlátható kommunikáció
• az MKB számot kíván adni érintettjei felé
tevékenységének társadalmi, gazdasági
és környezeti hatásairól
• ennek érdekében kialakítja, és folyamatosan fejleszti nem-pénzügyi beszámolási rendszerét

Hogyan hatott a válság az MKB Bank vállalati társadalmi
felelősségvállalására?
A krízis a gazdaság egészét visszavetette, azon belül a bankszektort különösen
érzékenyen érintette. Ilyen körülmények között társadalmi felelősségvállalási
tevékenységünket két területre fókuszáltuk: ügyfeleink védelmére, valamint
munkavállalóink megtartására és motiválására. Személy szerint nagy örömömre
szolgál, hogy ezekben a nem könnyű időkben kifejtett tevékenységünk elismeréseképpen megkaptuk az Év társadalmilag felelős bankja címet a MasterCard – Az év
bankja 2009 versenyen.
Milyen módon támogatják munkavállalóikat?
Olyan, az anyagi elismeréseken és a karrierlehetőségeken túlmutató programokról
van szó, amelyek lehetőséget adnak munkavállalóinknak, hogy ők is részesei lehessenek a bank mindennapi működésén túlmutató kezdeményezéseknek. Éppen ezért
folytattuk MKB Café és Business Café pódiumbeszélgetések sorozatot, amelynek
keretében egyrészt közkedvelt művészeket, tudósokat, feltalálókat látunk vendégül,
másrészt a bank vezetőit hívjuk meg, hogy munkatársaink kötetlenül, formalitásoktól mentesen találkozhassanak velük. Rendszeresen szervezünk kvízjátékokat
stratégiai támogatási együttműködéseink és a fenntarthatósági jelentésünkben
foglaltak tudatosítására, népszerűsítésére. Évente szervezünk dolgozóink gyermekei
számára rajzversenyt, valamint múzeumpedagógiai programokat, miközben a szülők
kedvezményesen, bizonyos alkalmakkor ingyenesen látogathatják az adott, a bank
jóvoltából létrejött tárlatot.
Ügyfelei felé hogyan tudja képviselni a Bank a felelős működést a gazdasági
válság közepette?
Nem szorul külön magyarázatra, hogy a magyarországi bankok közül elsőként az
MKB Bank függesztette fel a lakossági devizahitel-kérelmek befogadását, miután az
adott időszakban felmérhetetlen kockázatokat hordozott volna az ügyfelek számára
ez a termékkör. A nehéz gazdasági körülmények között a személyes kiszolgálás, a
minőség melletti elkötelezettség szerepe még inkább felértékelődik. Ezek bankunk
alapértékei közé tartoznak, így folyamatos lehetőséget nyújtanak a megújulásra.
A 2009-es nóvumok közül kiemelném a privátbanki üzletág arculati megújítását, a
NetBANKár szolgáltatásunk továbbfejlesztését, vagy az újonnan elindított kisvállalati
üzleti modellt.

A CSR-politika kidolgozásáért és
megvalósításáért a társasági igazgatási
és marketing-kommunikációs vezérigazgató-helyettes felel.

A hazai nagyvállalatok felelős
működését és átláthatóságát vizsgáló CSR 24/7 rangsorban vállalatunk az előkelő 9. helyen végzett.
A rangsor a 20 legnagyobb
árbevételű vállalatot, a 3 legnagyobb bankot és a 2 legnagyobb
biztosító-intézetet tartalmazza.
Az értékelők 7 dimenzió mentén
vizsgálták meg a cégek honlapján
magyar nyelven elérhető
információkat.
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Környezeti megbízhatóság
és tisztesség
A megbízhatóság és tisztesség a
mindennapi működésünkben nem
csak ügyfeleinkkel és alkalmazottainkkal
való kapcsolatunkat jellemzi, hanem a
környezetünkhöz való viszonyunkat is
áthatja. Ezt az is mutatja, hogy Bankunk
nem kapott környezetvédelmi büntetést,
ellene ilyen téren eljárás nem indult.
Számos olyan intézkedést és programot
dolgoztunk ki, amelyek segítenek minket
környezetünk megőrzésében:
• A nagy energiafelhasználású
épületeinken és a bankﬁókokban is
a ma beszerezhető legmodernebb
berendezéseket alkalmazzuk – kazánok,
hűtőgépek és légkezelők – amelyek a
külső és belső hőmérsékleti állapotok
érzékelésével csak a szükséges mértékben, fokozatmentes szabályozással
működnek és hővisszanyerők (pl. az
elhasznált levegő hőenergiája visszaforgatásra kerül a belépő frisslevegő
felmelegítésére).
• Valamennyi épületünk központi épületfelügyeleti rendszerrel ellátott, így
központilag kontrollált. A központilag
beállított hőértékeket a dolgozók csak
bizonyos intervallumban tudják befolyásolni, így elkerülhető a túlfűtés, illetve a
túlhűtés. A rendszerek hétvégén, illetve
munkaidő után automatikusan leszabályoznak, kikapcsolnak.
• Az új irodaépületünkön alkalmazzuk az úgynevezett szabad hűtést: a
télen is hűtendő technikai területek
hűtésére felhasználjuk a külső alacsony
hőmérsékletet.

2009-ben bolgár leányvállalatunk
az MKB Unionbank egy 12,6 MW
összteljesítményű szélerőművet
finanszírozott. A projektet a “Stream
invest holding” svéd cég fejlesztette és a “Tehnomash” bolgár ipari
csoport kivitelezte. A szélerőmű 6
db Suzlon s88 szélgenerátorból fog
állni, melyből 4-et az MKB Unionbank
finanszírozott. Az erőművet 2010-ben
fogják üzembe helyezni. A finanszírozás egy részét az EBRD biztosította az
energiahatékonyság és megújítható
energiaforrások céljára.

Összes vízkivétel (m3)
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• Hűtőgépeink környezetbarát gázzal
működnek.
• A beépített épületszerkezetek
(nyílászárók, falszerkezetek) az új
épületeknél alacsony hőátbocsátási
értékük miatt szintén energiatakarékosak.
• A vízvételi helyeknél légkeveréses kifolyókat alkalmazunk, ezáltal csökkentve
a felhasznált vízmennyiséget, amely
a 2008-as közel 50 ezer köbméterről
2009-ben 36 ezerre csökkent.
• 2009-ben megkezdtük és 2010-ben
folytatjuk a hagyományos világítóberendezések (izzók és fénycsövek) energiatakarékosra történő lecserélését.

49 893
36 541
24 700

2007

2008

2009

Közvetlen energia-felhasználás
elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban (GJ)
Energiaforrás 2007
2008
2009
Földgáz
34 062 39 119 37 668
Összesen
34 062 39 119 37 668

A fenti beavatkozások átlagosan mintegy
20%-os energia-megtakarítást eredményeznek. Mindemellett azonban az
elektromos energia felhasználásunk
abszolút értékben nőtt, mivel az új nagy
fogyasztóként 2009 augusztusától belépett a Dévai u. 23. szám alatt található
irodaépületünk.

Közvetett energia-felhasználás
elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban (GJ)
Energiaforrás 2007
2008
2009
Villamos
energia
45 012 44 748 65 402
Távhő
1 800
1 733 3 269
Összesen
46 812 46 481 68 671
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A felhasznált anyagok mennyisége (kg)

Mindezeken túlmenően a Kassák Lajos
utcai irodaházunkban intelligens világításszabályozási rendszert üzemeltetünk,
ami további 5%-os megtakarítást
eredményez. 2009-ben megvalósítottuk a Balatonfüredi Oktatási és
Szabadidőközpontban a napkollektorok
telepítését. Ezzel az épület melegvízellátásának egy része kiváltható a napsütötte napokon, így a vezetékes
elektromos energia felhasználása
csökken. A nagy fogyasztású világító
reklámfeliratokban LED–es világításra
térünk át, ezzel mintegy 30%-os energia
megtakarítást érünk el ezen a területen.

Anyag neve
Nyomtatványok
Irodaszerek
Összesen

2007
220 000
31 000
251 000

2008
237 000
33 000
270 000

2009
114 518
238 152
352 670

A közvetlen és közvetett módon kibocsátott üvegház-hatású
gázok súlya: szén-dioxid (tonna)
Szén-dioxid kibocsátás
Energiatermelésből származó
ebből földgáz
Beszerzett energiaforrások előállításából
ebből villamosenergia
ebből távhő
Összes CO2 kibocsátás

Tekintve, hogy működésünkből fakadóan
papírfelhasználásunk jelentős, a papírfelhasználás környezetbarát szemléletének
erősítése érdekében megkezdtük a lehetséges beszállítók vizsgálatát, az átállás
feltételeinek feltérképezését.
Üvegházhatású gázok közül csak
szén-dioxid kibocsátása fordult elő vállalatunknál. Mivel az új irodaépületnek
köszönhetően az elektromos energia
felhasználásunk növekedett, így az annak
előállításából származó (számított) CO2
kibocsátás is arányosan megnőtt.

2007
2 138
2 138
5 105
5 001
104
7 243

2008
2 455
2 455
5 072
4 972
100
7 527

2009
791
791
7 455
7 267
188
8 246

2007
1 905
158
21 971
24 034

2008
1 320
127
12 600
14 047

2009
2 458
15 550
18 008

2007
39 000
3 000
42 000

2008
41 000
2 800
43 800

2009
24 650
31 200
55 850

Veszélyes hulladék (kg)
Név
Veszélyes hulladék
Használt elem
Irodagép
Összesen

Nem veszélyes hulladék (kg)
Név
Papír
Csomagoló-anyag
Összesen
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Szabó Balázs – Wholesale Üzletirányítás,
ügyvezető igazgató

Az energiatermelésből és beszerzett
energiaforrások előállításából származó
szén-dioxid-kibocsátásunk mellett
autóink használata okoz még szén-dioxid
terhelést a környezetnek. 2009-ben 555
autót használtunk aktívan, amelyeknek
CO2 kibocsátása – évi 15 000 km átlag
futásteljesítménnyel számolva – összesen
1 145 026 kg volt. Az autó-használatból
fakadó környezeti terhelést úgy próbáljuk
csökkenteni, hogy a ﬁóklátogatásokat,
a szakterületekkel összevontan, hatékonyan együtt működve szervezzük, így
csökkentve a fölösleges ingázásokat.
Vízkibocsátásunk mértéke megegyezik
a vízkivétel mennyiségével, ezért ez is
jelentősen csökkent az átalakított vízkivételi technikáknak köszönhetően.
Hulladék kibocsátásunk az irodák és
bankﬁókok számának növekedése miatt
növekedett az előző évhez képest, bár
papírfelhasználásunkat majdnem a 2008
évi mennyiség felére sikerült csökkenteni.

Milyen hatást gyakorolt a válság a vállalati üzletág működésére?
Nehéz év áll mögöttünk, ügyfeleinket közvetlenül érintette a válság, sokféle problémával szembesültünk: késve, vagy egyáltalán nem ﬁzető vevők, növekvő devizaárfolyam kockázat, kamatﬁzetési nehézségek. Minden eset egyedi, személyre szóló
kezelést igényel, nincsenek sztenderd megoldások. Szerencsére már látjuk a fényt
az alagút végén, 2010 második félévében megindulhat a növekedés. A javuló közhangulatban számos új beruházás előkészítése kezdődött meg, ezek felpezsdíthetik a
vállalati banki szolgáltatások iránti keresletet is.
Sokak szerint a válság egyben lehetőség is egy új, az ökológiai szempontokat
jobban szem előtt tartó gazdaság megteremtéséhez. Milyen lehetőséget lát a
környezetvédelmi célokat szolgáló beruházások finanszírozásában?
A Bank az elmúlt évtizedek során jelentős tudást halmozott fel az energetikai szektorban. Érzékeljük, hogy folyamatosan egyre inkább a középpontba kerül a megújuló
energiaforrások felhasználása. Az ilyen beruházások kedvező feltételek melletti
ﬁnanszírozásában komoly lehetőségeket látok, még akkor is, hogy ha megtérülésük
egyelőre hosszabb az átlagosnál. Persze nem mindig könnyű összeegyeztetni a rövid
távú nyereségcélokat a hosszú távú gondolkozással, különösen válság idején. A nagy
beruházásokon kívül időről időre többfajta EU támogatás kérhető kisebb energiahatékonysági beruházásokhoz, ezekhez kapcsolódóan teljes körű szolgáltatást nyújt a
Bank, szakértő pályázati tanácsadó partnereivel közösen.
Tudna említeni néhány konkrét „zöld” projektet, amit a Bank finanszírozott?
Kollégáink igazi szakértővé válhattak az elmúlt években a zöld energia több ágának is,
ﬁnanszíroztunk nagyobb biogáz erőművet, a Bajai Bio projektben faapríték tüzelésű
kazán telepítését, vagy például szélerőművet a Győr-Moson-Sopron megyei Lövőn.
A hazai gazdaság növekedéséhez nélkülözhetetlen a kis- és középvállalati
(KKV) szektor megerősödése. Milyen szerepet vállal ebben a bank?
Az elmúlt néhány évben komoly pozíciókat szereztünk a KKV szektorban. Jelenlétünket tovább szeretnénk erősíteni, ehhez keressük a lehetőségeket. Ahhoz, hogy
versenyképesek lehessünk ezen a piacon, az ügyfélkiszolgálás színvonalának további
emelésére van szükség. Ezt célozta az a belső projektünk, amelynek célja a folyamatok egyszerűsítése az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében. Az átfutási idők
már eddig is jelentősen – akár 30-40 százalékkal – rövidültek, 2010 végéig további
javulásra számítok ezen a téren. Az MKB hagyományaira építve, kihasználva a Bank
meglévő erősségeit, kifejezetten fókuszálunk az exportorientált KKV-kra, például
export faktoring, okmányos ügyletek, export biztosítás és nemzetközi pénzforgalmi
szolgáltatásainkon keresztül.
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Tisztelet
és tolerancia

Tulajdonosainkkal és leányvállalatainkkal való együttműködésünk
akkor lehet sikeres, ha tisztelettel
viseltetünk egymás iránt.
Működésünk minden szegmensét ez
a hozzáállás jellemzi. A munkatársak
sokszínűségét, a nemi, korcsoportés végzettségbeli összetettséget, a
különböző szemléletek, élethelyzetek, tapasztalatok meglétét fontos
közösségteremtő erőnek tekintjük.

Partnereinket és egymást tisztelettel kezeljük. A munkatársi kollektíva
sokszínűségében előnyt látunk.
A csoport fő számai 2009-ben
Mérlegfőösszeg
Saját tőke

Tulajdonosaink
Az MKB Bankban a minősített befolyással
(89,75%) rendelkező BayernLB részvényesen kívül a P.S.K Beteiligungsverwaltung
GmbH 9,77%, az Antoinette Holding
Limited 0,48% és további 24 belföldi természetes és jogi személy rendelkezik százalékban ki nem fejezhető (1-60 közötti
darabszámú) részvénytulajdonnal.

(Mrd euró)
338,8
14,1

A Bayern LB stratégiai érdekeltségei

A BayernLB Németország egyik legnagyobb bankja, mely a bajor tartományi
állam és a bajor takarékbankok közös
tulajdonában áll. Az egyik legjelentősebb
kötvénykibocsátó Németországban.
A BayernLB négy fő üzleti területre
fókuszálja erőfeszítéseit: középvállalatok,
nagyvállalatok, kereskedelmi célú ingatlanok és a lakossági ügyfélkör. Utóbbi
kiszolgálását 100%-os tulajdonában álló
leányvállalatán, a Deutsche Kreditbank
AG-n keresztül látja el.
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Leányvállalataink
Az MKB Bank kiterjedt vállalati hálózati struktúrával rendelkezik. A bulgáriai MKB Unionbank
és a romániai MKB Romexterra Bank többségi
tulajdonrésze mellett 100%-os tulajdonosa
többek között az MKB Befektetési Alapok Zrtnek, a Resideal Zrt-nek, az Exter Immo Zrt-nek
(részletes ábrát ld. a mellékletben).
Stratégiai érdekeltségeink között gépjárműﬁnanszírozással, befektetési alapkezeléssel,
vagyon- és életbiztosítással foglalkozó leányvállalataink csakúgy megtalálhatók, mint romániai
és bolgár bankjaink.
Tevékenységének 17 éve során az MKB
Romexterra Bank számos társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatos projektet támogatott, a művészet és kultúra, az
egészségügy, az oktatás, a sport és a szociális
szektor területén. Az MKB Csoport társadalmi
felelősségvállalási stratégiájával összhangban
2009-ben a Bank támogatási tevékenységét
kulturális események és közintézmények
támogatására fókuszálta.
Bolgár leányvállalatunk az MKB Unionbank
2008-ban és 2009-ben tevékenységét
többek között arra összpontosította, hogy
a legkiválóbb és legmegbízhatóbb bankká
váljon az országban. Tevékenységében
továbbra is nagyon fontos szerepet játszik a
társadalmi felelősségvállalás. Kibővítették a már
hagyományos kereskedelmi kapcsolatokat a
Német-Bolgár Kereskedelmi és Ipari Kamarával,
valamint a Magyar Kereskedelmi Kamarával.
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Stratégiai érdekeltségek (2009. december 31.)
Cég neve
MKB-Euroleasing Zrt.
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.
MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zrt.
MKB-Euroleasing Autópark Zrt.
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
MKB Általános Biztosító Zrt.
MKB Életbiztosító Zrt.
MKB Unionbank (Bulgária)
MKB Romexterra Bank (Románia)
Euroingatlan Kft

Tevékenység
Gépjármű- ﬁnanszírozás
Gépjármű-ﬁnanszírozás
Gépjármű-ﬁnanszírozás
Gépjármű ﬂottakezelés és bérbeadás
Befektetési alap-kezelés
vagyonbiztosítás
életbiztosítás
kereskedelmi bank
kereskedelmi bank
Ingatlanfejlesztés
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Munkatársaink
sokszínűsége és
véleménye
Az MKB Bank tisztelettel viseltet munkatársai iránt, működésünkben eddig nem
merült fel hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos probléma. A dolgozói
kollektíva sokszínűsége olyan előny,
amely nagymértékben segíti a hatékony
és megújulásra képes működés megvalósulását (részletes adatok a mellékletben).
• Munkatársaink 40%-a 30 és 40 év
közötti, egynegyede pedig 30 évnél
ﬁatalabb.
• Munkavállalóink kétharmada nő, egyharmada férﬁ.
• Közösségünk 7 tagja megváltozott
munkaképességű, és 19-en külföldi
állampolgárok.
• Pénzügyi szolgáltatói
tevékenységünkből fakadóan a dolgozói kollektíva majdnem teljes egészében
szellemi foglalkozásúakból áll, akiknek
munkáját 19 ﬁzikai foglalkozású
munkatársunk segíti.
A tisztelet és tolerancia az Igazgatóság és
a Felügyelő Bizottság sokszínűségében
is megmutatkozik:
• A 6 igazgatósági tag közül négyen 50
évnél idősebbek, egy fő 40 és 50 év
közötti és 1 fő 40 év alatti.
• A 8 tagú Felügyelő Bizottság tagjai közül
ketten 40 és 50 év közöttiek, hárman
50 és 60 év közöttiek és három fő 60 év
feletti.
• Az Igazgatóságban 1, a Felügyelő
Bizottságban 3 nő dolgozik.

Felügyelőbizottság tagjai
Elnök:
Stefan Ermisch (2010)
Tagok:
Asbóthné Tóth Éva (2007)
Jochen Bottermann (2009)
dr. Kotulyák Éva (2007)
Lőrincz Ibolya (2008)
dr. Mészáros Tamás (2009)
Hans Schaidinger (2009)
dr. Ralph Schmidt (2008)

a Bayerische Landesbank Igazgatóságának tagja
az MKB Bank Zrt. tanácsosa
a BAWAG P.S.K. AG Igazgatóságának tanácsadója
az MKB Bank Zrt. jogtanácsosa
az MKB Bank Zrt. főosztályvezető-helyettese
a Budapesti Corvinus Egyetem rektora
Regensburg város főpolgármestere
a Bayerische Landesbank Igazgatóságának tagja

Igazgatóság tagjai
Elnök:
Erdei Tamás (1991)
Tagok:
dr. Balogh Imre (2004)
Gáldi György (2009)
dr. Kraudi Adrienne (2008)
dr. Patyi Sándor (2003)
dr. Simák Pál (2008)
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az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
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Tudjuk, hogy ahhoz, hogy ügyfeleink
elégedettek legyenek, elégedett és
jól teljesítő 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 bővíteni:
• 2006 októbere óta minden alkalmazott névtelenül írhat a belső intraneten hozzáférhető anonim boxba a
reputációs vagy a működési kockázat
körébe eső valamennyi általa megismert ténnyel, adattal kapcsolatban.
Az információszolgáltatás hatékony
működését a Vezetőség ﬁgyelemmel
kíséri, azt irányítási munkája során
felhasználhatja.
• 2008 nyara óta belső kommunikációs
csatornaként üzemel a KommenTár,
amely a Bank valamennyi dolgozója
számára elérhető intranetes webhelyen
keresztül teszi lehetővé, hogy az alkalmazottak javaslatokat és észrevételeket
tegyenek, valamint kérdéssel fordulhassanak a Bank vezetőségéhez.
• Az MKB Business Café rendezvénysorozatot a belső kommunikáció
dinamizálásának jegyében 2008.
szeptember 29-én indítottuk útjára
tradíciót teremtő szándékkal az MKB
Café mintájára, szintén havi rendszerességgel. Míg az előzőben minden
alkalommal egy-egy külső vendéggel
beszélget a moderátor, az utóbbiban az
Igazgatóság tagjait kérdezi.

• Az MKB Bankban szakszervezet és
üzemi tanács is működik, melyekkel a
törvényi előírásokon túlmenően szoros
az együttműködés. Az Alapszabály
szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak
egyharmada (jelenleg a 9 tagból 3 tag)
az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket a közgyűlés
a jelölést követő első ülésen köteles
Felügyelő 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 című magazint,
melyet a munkatársak képviselőiből
szervezett bizottság szerkeszt. A
munkavállalók bevonását célozta az
a belső közvélemény-kutatás, aminek
alapján a magazin továbbfejlesztési
irányait kívánták meghatározni.
• Az Elnöki Roadshow keretében az
Igazgatóság elnöke havi-kéthavi
rendszerességgel más-más üzleti vagy
háttérterület munkatársaival találkozik.
A vezetői Tájékoztatók csoportwebhelyen, az Intrabankon és MS Outlook
körmaileken rendszeresen ad a
Vezetőség közvetlen tájékoztatást a
legfontosabb igazgatósági döntésekről.
• A ﬁókok szponzorációs
tevékenységében a helyi körülményeket
és szükségleteket jobban ismerő
ﬁókvezetők véleményét, javaslatait
ﬁgyelembe vesszük.

39

6

Együttmûködés

A sikeres együttműködést segíti
az átlátható irányítási rendszer és
működési szerkezet. Ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy érintettjeinkkel kialakított kapcsolatainkban
is azonosíthatók legyenek a fontos
témák és területek. Fontosnak tartjuk
a környezetünkben élők támogatását, a kultúra népszerűsítését,
a sport felemelését és a nehéz
körülmények között élők felkarolását.
Együttműködéseink alapja a
jövőképünk: értéket őrzünk, értéket
teremtünk.

Csapatként dolgozunk.
Az együttműködésből időnként
óhatatlanul adódó problémákhoz,
feszültségekhez megértéssel,
empátiával közelítünk.
A Felügyelő Bizottság mellett négy bizottság segíti a Bank prudens működését:
• Hitelbizottság
• Eszköz-Forrás Gazdálkodás Bizottság
(ALCO)
• Bankfejlesztési Bizottság
• Javadalmazási Bizottság
A Bank legfőbb döntéshozó szerve
a közgyűlés, amely a részvényesek
összességéből áll. A részvényesek a
közgyűlésen felszólalhatnak, a társaság
irataiba betekinthetnek, és meghozzák a közgyűlés hatáskörébe tartozó
döntéseket. A minősített többséget

A Bank működési
szerkezete
Az MKB Bank két-pilléres irányításiellenőrzési rendszert működtet a napi
irányítási tevékenység és a tulajdonosi ellenőrzési tevékenység határozott
elválasztása, és az üzleti tevékenység
hatékonyságának növelése érdekében.
A tulajdonosi képviselet kizárólag a
Felügyelő Bizottságban valósul meg.
A kiemelkedően fontos stratégiai
kérdésekben a Felügyelő Bizottság
ellenőrzési feladatai ellátása mellett
ügydöntő hatáskörökkel is bír.

biztosító befolyással rendelkező részvényes a társaság közgyűlésén minden
egyes közgyűlési hatáskörbe tartozó
kérdésben egymaga képes érvényes
határozatot hozni. Az Alapszabály
rendelkezik arról, hogy a szavazatok
legalább 5%-át képviselő kisebbségi
részvényesek csoportja a közgyűlési
meghívó kézhezvételétől számított nyolc
napon belül az ok megjelölésével kérheti
az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést
tűzzön a közgyűlés napirendjére. Az Alapszabály rendelkezik arról is, hogy minden
részvényes jogosult a közgyűlésen részt

Közgyűlés

Belső Ellenőrzés

Felügyelő Bizottság

Igazgatóság
Elnök-vezérgazgató

Társasági
Igazgatás és
Marketing

Wholesale
üzletág és
hálózatirányítás

Retail üzletág és
hálózatirányítás
Csoportirányítás
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Kockázatkezelés

Operáció
(IT és BO)

Stratégia
és Pénzügy

Pénz
és tőkepiac
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venni, felvilágosítást kérni, észrevételt,
indítványt tenni, valamint szavazni. A
társasági törvény előírja, hogy a közgyűlés
napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az
igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a
szükséges felvilágosítást megadni.
Az Alapszabály szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada (jelenleg a 9
tagból 3 tag) az üzemi tanács által jelölt
munkavállalók képviselőiből áll, akiket a
közgyűlés a jelölést követő első ülésen
köteles Felügyelő Bizottsági taggá választani kivéve, ha a jelöltekkel szemben
törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.
A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói
küldötteket a többi taggal azonos jogok
illetik meg, és azonos kötelezettségek
terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek
véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók
kisebbségi álláspontját a közgyűlésen
ismertetni kell.

A legfelsőbb szintű irányító testület,
azaz az Igazgatóság elnöke ügyvezetői
szerepkörrel is rendelkezik. Szerepe a
vezetésben a közgyűlés és a felügyelő
bizottság által meghatározott középtávú és éves tervszámok figyelembevételével a társaság irányítása. Ezt a
napi irányítási tevékenység és a tulajdonosi ellenőrzési tevékenység határozottabb elválasztása indokolta a hatékonyabb üzleti működés érdekében.
Az összeférhetetlenséget a Bank a
gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv.
előírásainak megfelelően biztosítja.
A szervezet gazdasági, környezeti és
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos
stratégiáját meghatározó személyek
munkaszerződésének megkötését többkörös kiválasztási folyamat, szakmai-,
vezetői interjúk és kompetencia alapú
mérések előzik meg. A fő felelősségi és
stratégiai körök ellátásához a munkaköri
leírásokban szereplő lényeges elvárásként
a szaktudás, szakmai ismeretek a felsőfokú
szakirányú végzettség, az idegennyelvismeret, illetve az iparági tapasztalat mellett a törvényi előírások, belső szabályzatok, tervelőírások ismerete és alkalmazása,
valamint az adott területen szerzett
gyakorlat szerepel.
A gazdasági, környezeti és társadalmi
teljesítmény menedzselése az irányító
testület és a belső ellenőrzés működésén
keresztül valósul meg.

A Felügyelő Bizottságban részt vevő
három munkavállalói küldött – az üzleti
titok körén kívül – az üzemi tanácson
keresztül tájékoztatja a munkavállalók
közösségét a Felügyelő Bizottság
tevékenységéről.
A Felügyelő Bizottság hatásköre a társaság vezérigazgatójának jutalmazásával,
valamint a munkaszerződése megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala,
valamint a vezérigazgató-helyettesek
esetében a fenti kérdésekben hozott
igazgatósági döntések jóváhagyása.
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Érintettjeinkkel megvalósított együttműködésünk
A felelős vállalati működés csak a Bank működésében érintettekkel való
együttműködésben valósítható meg. Érintettjeink kiválasztását középtávú CSR
stratégiánk kialakítása során tettük meg. A kiválasztás fő szempontja az,
hogy az MKB Bank és az adott társadalmi csoport közötti hatás jelentős legyen.
Párbeszéd
gyakorisága
folyamatos

Érintetti párbeszédben felmerült
témák, kérdések
• reputációs vagy működési kockázatok;
• javaslatok, észrevételek;
• munkavállalói juttatások;
• igazgatósági döntések

folyamatos

• számviteli törvény szerinti beszámoló
elfogadása,
• alaptőke felemelése, illetve leszállítása,
• társaság üzletpolitikájáról szóló jelentés
elfogadása,
• középtávú és éves (konszolidált és nem
konszolidált) üzletpolitikai és pénzügyi
terv meghatározása,
• kockázatvállalási stratégia meghatározása

személyes tájékoztatás,
marketingkommunikáció,
ügyféloktatás, jótékonysági kezdeményezésekbe való bevonás,
telefonos és e-mail ügyfélszolgálat, panaszkezelés, honlap
stratégiai együttműködések,
kiállítások, klubok

folyamatos

• termékinformációk,
• pénzügyi kultúra javítása,
• jótékonysági akciók,
• ügyfélpanaszok

folyamatos

• szponzoráció,
• támogatás,
• befektetések

Stratégiai partnerek

üzleti-értékesítési
együttműködések

folyamatos

• közös termékek fejlesztése;
• keresztértékesítés

Szakmai szervezetek

részvétel a szakmai munkában

folyamatos

• bank-szakmai kérdések,
• egyéb pénzügyi, gazdasági témakörök

Érintetti csoportok

Érintetti párbeszéd formája

Munkavállalók

anonim boksz, KommenTár, MKB
Business Café, szakszervezet,
üzemi tanács, Hírmondó, elnöki
roadshow, vezetői Tájékoztatók,
intrabank, e-mail
közgyűlés, felügyelő bizottság

Tulajdonosok

Ügyfelek

Civil és helyi közösségek
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A működésünk által érintett csoportokkal nem csak hatékony, kétoldalú párbeszédeket
folytatunk, hanem feléjük gazdasági értéket is nyújtunk:

A megtermelt gazdasági értékből a különböző
érintetti csoportoknak jutatott összegek (M Ft.)
Tétel
Megtermelt közvetlen gazdasági érték
Bevételek
Felosztott gazdasági érték
Működési költségek
Alkalmazotti bérek és juttatások
Tőkebefektetőknek szánt kiﬁzetések
Államkasszába történő beﬁzetések
Közösségi befektetések
Visszatartott nyereség

2007
64 129
64 129
52 423
22 731
20 055
3 958
5 330
348
11 706

2008
67 339
67 339
60 755
29 062
24 519
5 404
817
953
6 584

2009
76 656
76 656
63 733
33 786
23 506
4 285
1 185
971
12 923

Számos szakmai és érdekképviseleti szervezetben rendelkezik tagsággal az MKB
Bank. Ez biztosítja egyfelől számunkra a szakmai fejlődést, másfelől a Bank és érintettjei érdekeinek becsatornázását és képviseletét a bank-szakmai, és egyéb gazdasági
szereplőket tömörítő szervezetekbe.

Tagságaink
• BACEE - Közép- és Kelet-Európai
Bankszövetség
• Belső Ellenőrök Magyarországi
Szervezete
• Deutsches Ostforum München
• Factors Chain International
• FÁK Üzleti Klub Magyarország
• Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület
• HBLF - Hungarian Business Leaders
Forum
• IIF - Institute of International Finance
Washington DC
• ISACA - Information System Audit and
Control Association

• MGYOSZ - Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége
• Német Gazdasági Klub
• Nemzetközi Vállalatok Magyarországi
Társasága
• NJSZT - Intelligens kártyafórum
• Országos Humánpolitikai Egyesület
• SALDO Pénzügyi Tanácsadó és
Informatikai RT.
• XVII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete
• VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
• Kereskedelmi és Iparkamarák
• Nemzetközi Vegyeskamarák
Magyarországon

• Joint Venture Szövetség
• Magyar-Bajor Baráti Társaság
• Magyar Bankszövetség
• Magyar Faktoring Szövetség
• Magyar Forex Társaság
• Magyar Járműalkatrészgyártók Országos
Szövetsége
• Magyar Jogász Egylet
• Magyar Közgazdasági Társaság
• Magyar Külgazdasági Szövetség
• Magyar Lakásépítők Országos
Szövetsége
• Magyar Logisztikai, Beszerzési és
Készletezési Társaság (MLBKT)
• Magyar Marketing Szövetség
• Magyar Számviteli Szakemberek
Egyesülete
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Civil szervezetek
támogatása

Az országosan is jelentős XIX-XX. századi
magyar gyűjteményünk mellett a bank
2004 óta elindult a kortárs művészetek
irányában, ennek megfelelően a
Gyűjteményt egy-egy elismert, ma élő
művész alkotásával is gyarapította. (pl.:
Fehér László, Hencze Tamás, Nagy Gábor).
Számos esetben érkezik országosan is
jelentős kiállítások szervezőitől megkeresés egy-egy alkotás szerepeltetésével
kapcsolatban. Ennek megfelelően az
elmúlt években számos kiállításon
képviseltette magát a Bank.
Bankunk képzőművészeti gyűjteménye országos szinten is jelentős.
Képzőművészeti gyűjtőtevékenységünknek az ad igazi értelmet, ha
MKB Bank kollekciójában található
műveket minél szélesebb körben
láthatóvá, megismerhetővé tesszük.
Ezt az elvet vallva és követve, bankunk
minden évben megszervezi egy-egy
alkotó saját szülővárosában, a helyi
múzeum által megrendezett kiállítását
és társszervezőként is közreműködik
annak létrejöttében. 2007-ben Egerben
Ziﬀer Sándor műveiből, 2008-ban
Miskolcon Kmetty János munkáiból
rendeztünk kiállítást. Utóbbi szervezése
és támogatása elismeréseként a
miskolci Herman Ottó Múzeum PRO
MUSEO emlékérmet adományozott
bankunknak. 2009-ben Győrben a modern magyar festészet egyik szülőatyja,
a Nyolcak festőcsoport alapítója,Orbán
Dezső alkotásait tekinthették meg az
érdeklődők a Városi Művészeti Múzeumban közreműködésünkkel. Győr városa
híres szülöttjének emlékét kapta vissza.
A sikeres kiállítást követően az Önkormányzat Orbán Dezső díjat alapít a város
képzőművészei számára.

Az MKB Bank felelős vállalatként számos
jelentős támogatási, adományozási
tevékenységet folytat, amelyek közös
jellemzője az elkötelezett, megkérdőjelezhetetlen tartalmú és célú társadalmi
szerepvállalás. Tesszük ezt azért, mert
felelősek vagyunk azért a társadalomért,
amelyben működünk. A korábbi évek
gyakorlatával megegyezően támogatási
gyakorlatunk fő célterületei a tehetséges,
ám hátrányos helyzetű gyermekek és
ﬁatalok, a sport, a képzőművészet, valamint a zenekultúra segítése.
Képzőművészet és zenekultúra
Az MKB Bank az első számú műgyűjtőként, mecénásként, a kultúra bankjaként szerzett hírnevet a piacon és az
ügyfelek körében. A magyar festészet
klasszikus értékeinek gyűjtésével
kezdte meg az 1980-as években saját
műgyűjteményének felépítését, így az
elmúlt időszak során sikerült létrehoznia
egy közel 400 alkotásból álló kollekciót.
A gyűjtemény példaértékűnek számít
a hazai műkincspiacon, többek között
olyan kiemelkedő 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
szerelmese című festménye. A két utóbbi
a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán a nagyközönség számára is látható
és a Galéria számos alkalommal külföldi
kiállításon is szerepeltette.
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Az MKB Romexterra Bank 6 egymást
követő éven át támogatta a Román
Írószövetséghez tartozó Bukaresti
Írószövetség (BWA) tevékenységét.
2004 óta támogatja a bank
“A Bukaresti Írószövetség Díjátadó
Gála”-t, mely Románia egyik
kiemelkedő kulturális eseménye.
A BWA éves díjait brilliáns irodalmi
tehetségek és az előző év legjobb
könyvei kapják. A debütálók
legjobb könyveit is díjazzák, így
támogatja és bátorítja a Szövetség
az új román irodalmi tehetségeket.
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Dr. Ottóﬁ Rudolf – Győr város alpolgármestere
Hogyan kerültek kapcsolatba az MBK Bankkal?
Rubovszky Éva, az MKB Bank művészeti gyűjteményének kurátora kereste fel Győr
Város Önkormányzatát, hogy a győri Városi Művészeti Múzeummal közösen a pénzintézet által támogatott, gyűjteményes kiállítást rendezzenek a város neves szülöttjének, Orbán Dezső festőművésznek.
Mit jelent az MKB Bank támogatása Győrnek, ennek a rendezvénynek?
Az MKB Bank széleskörű pénzügyi támogatást biztosított a kiállítás létrehozásához,
amely magában foglalta a Köz és magángyûjteményekből válogatott közel 80
kép összegyűjtését, szállítását, a biztosítási összeg egy részét, csomagolását, a
reprezentáció, a meghívó és plakát, valamint a kiállítás katalógusának a költségeit
is. Győr város önkormányzata a kiállítás keretbiztosításával, a kiállítás teljes körű
kivitelezésével, fenntartásával és a múzeumpedagógiai programok kidolgozásával
járult hozzá a tárlat és a hozzákapcsolódó rendezvények sikeréhez.
Miért látja fontosnak az ilyen jellegű kulturális programokat, kiállításokat?
A kortárs képzőművészet bemutatása mellett fontosnak tartom, hogy minél szélesebb
körben ismerje meg a győri közönség a modern magyar festészet klasszikusait.
Az Orbán Dezső - kiállítás pozitív példájából kiindulva a győri Városi Művészeti Múzeum
Rippl-Rónai József alkotásaiból gyűjteményes kiállítást rendez. Múzeumunk Radnai
Gyűjteményének egyik kiemelkedő darabja Rippl – Rónai József: Maszkos csendélet
című alkotása. 2010. május 15 – július 31. között megrendezendő tárlatunkon a mű
születésének centenáriumára emlékezve, a neves festőművész életművének, századfordulót követő korszakai elevenednek meg. A gyűjteményes kiállítás tematikus rendezésben hazai múzeumok és magángyűjtemények anyagát mutatja be. (Kieselbach Galéria,
Magyar Nemzeti Galéria, MKB Bank Művészeti Gyűjteménye. Kaposvár, Szeged, Salgótarján, Miskolc, Kogart). Az MKB Bank Művészeti Gyűjteményéből bemutatásra kerül a
Kunﬀyné arcképe című pasztellportré. A tárlat egyik különleges érdekessége, hogy a
nevezett művet a kaposvári Rippl - Rónai Múzeumban őrzött másik Kunﬀyné portréváltozat mellett láthatjuk. A kiállítás helyszíne: Városi Művészeti Múzeum, Győr, Király utca
17. Esterházy - palota. A kiállításhoz gazdag közművelődési programajánlat kapcsolódik,
amely tárlatvezetéssel, kreatív gyermekfoglalkozással, rendhagyó múzeumi órákkal,
irodalmi esttel, borkultúra estekkel várja a Rippl – Rónai József színes világát felfedezni
vágyó látogatókat.
Milyen szerepet játszanak az ilyen jellegű kulturális programok, kiállítások
Győr életében?
Különösen fontosnak tartjuk a város művészeti életében, hogy Munkácsy Mihály és
Orbán Dezső műveinek bemutatása után, évről évre újabb kiváló művészek alkotásait
láthassa a művészetkedvelő közönség. Győr 2010-ben elnyerte a Kultúra Magyar Városa megtisztelő címet. Ennek megfelelően a jövőben is számos fesztivállal, komoly és
könnyű zenei programokkal és természetesen jelentős képzőművészeti tárlattokkal
várjuk a Győr iránt érdeklődő, kultúrakedvelő közönséget.
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sportolókat a versenyidények végeztével.
A Ranglista – amely elnevezése először
Árfolyamra, majd 2009-ben MKB Prémium
Díjra változott - révén a legjobb férﬁ és
női kajakosokat, kenusokat, edzőket,
valamint a legkiválóbb ifjúsági férﬁ és
női versenyzőket díjazza a Bank. Büszkén
mondhatjuk, hogy a rangsorolás mára komoly presztízsértéket vívott ki magának.
Kőbán Rita, Kovács Katalin, Janics Natasa,
Storcz Botond, Vereczkei Ákos, Kucsera
Gábor – csak pár név a sportág hazai és
világsztárjai közül, akik az előkelő listán
eddig helyet kaptak. Az MKB – tisztelegve
„Koló” egyedülálló teljesítményének és
emlékének – 2009-ben átadta a 2008-ban
alapított Kolonics György Díjat, amelyet
minden esztendő végén a legtehetségesebb utánpótláskorú kajakozók és kenusok kapnak a Kolonics György Alapítvány
kuratóriumának ajánlása alapján.
A magyar kézilabda válogatott gerincét
adó veszprémi kézilabdacsapat névadó
szponzora 2006 óta az MKB Bank. Az
MKB Veszprém 2009-ben tizenhetedik
bajnoki győzelme mellett megszerezte a
tizennyolcadik Magyar Kupa-győzelmét
is. A 2008/2009-es idénytől az MKB
Veszprém immáron egy új, impozáns
létesítményben kápráztatja el szurkolóit
világszínvonalú játékával. A minden
igényt kielégítő új Veszprém Arénában
több mint 5000 néző szurkolhatja
végig az izgalmas hazai és nemzetközi
mérkőzéseket.
Az MKB Bank társvállalatával, az MKBEuroleasing-gel karöltve aranyfokozatú
szponzorként 2005 óta támogatja a soproni női kosárlabda csapatot, mely 2007
és 2008 után 2009-ben harmadszorra is
magyar bajnok lett.

Bankunk számára fontosak az intézményekkel való együttműködések. Az MKB
Bank az utóbbi években több partnert
támogatott kulturális tekintetben.
A Szépművészeti Múzeummal immár
stratégiainak is tekinthető kapcsolatunk
van, mely elsősorban a régi korokat bemutató művészet köré épül. A Múzeummal már 2006-ban megkezdődött az
együttműködés a MÚZEUM+ program
keretében. 2009-ban a Botticellitől
Tizianóig - Az itáliai festészet két évszázadának remekművei című kiállításnak
voltunk a főtámogatói.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása immáron közel 20 évre nyúlik
vissza. Több éves hagyománya van
már a Tihany Turizmusáért Egyesület
támogatásának, 2009-ban is segítettük
a Tihanyi Szabadtéri Játékok megrendezését. Az Országos Széchényi Könyvtár
CORVINA Alapítványának működését is
elősegítettük, mely a magyar nemzet
kulturális kincseinek megismertetését
tűzte ki legfőbb céljául.

Sport
Bankunk 1996 óta áll a kajak-kenu,
az egyik legsikeresebb magyar olimpiai sportág mögött, mint a Magyar
Kajak-kenu Szövetség kiemelt, arany
fokozatú támogatója. A szövetség és
a Bank, a pekingi olimpia után lejárt
szerződést követően újabb, a 2012 év
végéig szóló együttműködést írt alá.
Meggyőződésünk, hogy a jövőben 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
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Bankunk nemcsak a felnőtt csapatok
sikeres működését biztosítja, hanem
lehetőséget nyújt és egyben elvárja
a versenyképes utánpótlás-nevelést
is. Ennek érdekében a klubok szponzori szerződésben foglalt támogatás
meghatározott hányadát kizárólag az
utánpótlás nevelésére fordíthatják.
Versenysport nem létezhet megfelelően
gondozott szabadidősport nélkül. Éppen
ezért az MKB Bank ﬁgyelmet fordít a ﬁatal
tehetségek és a lelkes amatőrök sportolási lehetőségeire is. A Vasas Pasaréti
Sportcentrum társﬁnanszírozójaként
segítjük a szabadidősport tárgyi
feltételeinek javítását.
Az MKB Bank 2007-ben társalapítóként
csatlakozott a Prima Primissima kezdeményezéshez, létrehozva a Junior Prima
Díj Magyar Sport kategóriát, a ﬁatal
sportolók eredményeinek elismerésére.
2009-ben tíz sportoló, a kajakozó Csipes
Tamara, a labdarúgó Dzsudzsák Balázs és
Varga József, a kosárlabdázó Honti Kata,
az úszó Hosszú Katinka és Kiss Gergő, az
öttusázó Marosi Ádám, a cselgáncsozó
Mészáros Anett, a vízipólós Nemes Norbert és a vívó Rédli András vette át Erdei
Tamás elnök-vezérigazgatótól a díjat.
A golf egyszerre szól a kikapcsolódásról
és az elmélyült játékról. Milliók rajonganak
érte világszerte, játékosnak és nézőnek
egyaránt élmény. A hazai golfélet dinamikusan fejlődik, a pályák és játékosok
száma egyre nő: országosan hét pályán
mintegy 2200 regisztrált golfozó játszik.
A mind erősebb igényekre ráérezve
az MKB Bank a golfsport mellé állt; a
Senior Golf Európa-bajnokság gyémántfokozatú támogatója, valamint az MKB
Golf Trophy házigazdája.
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Támogatottjaink sporteredményei az MKB Bank támogatásával
Csapat
MKB Veszprém KC
Magyar bajnok

Év
2006

Eredmény
Bajnokok Ligája elődöntő

2007
2008

Magyar Kupa győzelem
Kupagyőztesek Európa Kupája – győzelem
Magyar bajnok
Prima Primissima díj sport kategória győztese
Magyar bajnok
Magyar Kupa győzelem
Magyar bajnokság 2. hely
Magyar Kupa 3. hely
Magyar bajnokság 2. hely
Magyar Kupa 2. hely
Magyar bajnok
Magyar Kupa győzelem
Magyar bajnok
Magyar Kupa
Magyar bajnok
Magyar Kupa 2. hely
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
Pekingi olimpia:
2 arany, 1 ezüst, 1 bronz
Európa-bajnokság:
6 arany, 9 ezüst, 2 bronz
Világbajnokság:
6 arany, 4 ezüst, 2 bronz

2009
MKB-Euroleasing Sopron

2005
2006
2007
2008
2009

Magyar kajak-kenu sport

1997-

2008
2009
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Karitatív jellegű támogatások MKB Bank - NGYSZ együttműködés
A karitatív jellegű támogatások közül
több esetében már évekre visszamenőleg
beszélhetünk, azaz már hagyománnyá
vált egy-egy alapítvány és az MKB
Bank közötti együttműködés. A Bank
mecenatúráját ezen a síkon egészségügyi,
szociális projektek, gyermekek támogatása egyaránt jellemzi. A Bank jelentős
összeggel támogatta az Egészséges
Településekért Alapítvány működését,
ezen kívül számos olyan település
civil szervezeteinek juttatott adományt,
amelyekben ﬁókjaink működnek.
A támogatások közül az egészségügyi
és szociális területen kiemelésre méltó a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal
való együttműködésünk.

Valamennyi program előkészítését,
szervezését, lebonyolítását az MKB Bank
felkérésére a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat végzi immár tizenharmadik éve,
szorosan és sikeresen együttműködve a
bankkal. Közös célunk, hogy a rászoruló
gyermekeket, ﬁatalokat felkaroljuk, segítsük, biztosítva számukra a tanulás,
a fejlődés lehetőségét, mind testileg,
mind lelkileg.
Az MKB Bank ösztöndíjat alapított azzal
a céllal, hogy támogassa a tehetséges
és kiváló tanulmányi átlagot elérő ám
anyagilag hátrányos helyzetben élő 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 főre
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
évről-évre bővülve, elérte a jelenlegi 100
főt. Az ösztöndíjban részesülő 100 diák
havonta 16 000 Ft-ot kap tanulmányai
segítésére. Az MKB Bank a jó tanulmányi
eredmény megőrzése esetén egészen a
diploma megszerzéséig folyósítja az ösztöndíjat. Ösztöndíjasaink közül 2009-ben
újabb 7 fő szerzett diplomát.
A Bank lehetőséget ad egyszeri tanszertámogatásra vonatkozó kérelem beadásra
is. Azon diákok részére, akik az MKB Ösztöndíj felhívásra értékelhető 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 Gyermekmentő Szolgálat
gyermekétkeztetési támogatási programját már megalakulásakor, 1990-ben
útnak indította bölcsődés 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 szülők gyakran reggeli
vagy uzsonna nélkül engedik el gyermeküket iskolába. A támogatás elnyerésére
minden 18. életévét be nem töltött,
Magyarországon élő gyermek, illetve
az őt képviselő szülő vagy intézmény
(bölcsőde, óvoda, iskola) pályázhat.
A kérelmek elbírálásánál fő szempont a
rászorultság. Ennek objektív megítélése
céljából az iskolától, óvodától kérünk
javaslatot, véleményt, a munkáltatótól
jövedelemigazolást. Amennyiben a fentiek alapján Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat elnöksége odaítéli a támogatást,
úgy az intézménynek utalják a gyermekétkeztetés költségét.
2009 decemberében 13. alkalommal szervezte meg az NGYSZ az MKB Karácsonyi
Gyermekgálát, melynek programja a sok
gyermek számára maradandó élményt
jelentő, kedves karácsonyi hangulatot
idéző Csajkovszkij: Diótörő című mesebalettje. Immár hagyomány, hogy az MKB
Bank 1200 nehéz anyagi körülmények
között élő gyermeket hív meg vidéki
városokból és a fővárosból a budapesti Operaházba, ahol az előadással,
a gyermekek megvendégelésével és
ajándékokkal teszi szebbé, gazdagabbá
és felejthetetlenné a karácsonyukat.
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Az MKB Bank további egészségügyi és szociális célú támogatásai
Belgyógyász
Alapítvány

magyar belgyógyász tevékenység fejlődésének elősegítése,
támogatása

Egészséges Magzatért és Újszülöttért
Alapítvány

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

Mozgássérültek Pető
András Nevelőképző
és Nevelőintézete

a Szervezet elsődleges célja, hogy pedagógus területen
folytatott felsőfokú képzése mellett a fenntartásával működő
gyakorló közös igazgatású közoktatási intézmény (a továbbiakban: Gyakorló Közoktatási Intézmény) által megvalósítja:
• a központi idegrendszer károsodása következtében sérült
gyermekek és tanulók komplex konduktív nevelését, ellátását,
• ezen belül a konduktív nevelés időtartama alatti óvodai nevelését, és általános iskolai nevelését-oktatását,
kollégiumi ellátását,
• valamint pedagógiai-szakszolgálati és szakmai szolgáltató
feladatok ellátását,
• ezen belül korai fejlesztést és konduktív pedagógiai nevelést,
• továbbá mozgássérült felnőttek képzését, a neveltek
pedagógiai célú habilitációját és rehabilitációját.

Bankunk kiemelt támogatója volt egyik
jelentős ügyfelének, az Elephant Holding
Hajlék a hajléktalanoknak elnevezésű
kezdeményezésének, amelynek célja,
hogy a cég partnereivel összefogva egy,
a Fővárosi Önkormányzattal közösen
kiválasztott hajléktalanszállót újítson fel
vagy bővítsen ki. Az „Elefánt Parádé” olyan
közterületi kiállítás volt, amelyen száz
darab valóságos méretű, egyedi, stilizált,
kedves elefánt borjú szobrot állítottak

töndíjban részesülő gyermek dekorálta
ki Keresztes Dóra neves graﬁkusművész
irányításával.
Az MKB Bank a szoros együttműködésen,
építő párbeszéden, valamint szponzorációs és támogatási gyakorlatán
kívül befektetéseivel is hozzá kíván
járulni tágabb környezetünk értékeinek
megőrzéséhez, fejlesztéséhez. 2002 óta
vagyunk résztulajdonosa a Pannonhalmi Apátsági Pincészetnek, ezzel is
hozzájárulva a világörökség ezeréves
értékének megőrzéséhez. Magyarország
egyik legrégebbi borvidéke újult meg
a Pannonhalmi Főapátság és az MKB
Bank összefogásának köszönhetően.
A tőkebevonás lehetővé tette pályázati
pénzek elérését is, és 2002-től megindult
a pincészet építése. Szakembereink nem
csak a szükséges tőke előteremtésében
segítettek, hanem hozzájárultak ahhoz
is, hogy a beruházás és a működés
költséghatékony legyen. 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
együttműködése a főapátsággal. A
világhírű borászok munkája, a területnek
megfelelően kiválasztott szőlőfajták,
és a legmodernebbek közé tartozó
feldolgozási technológia biztosítja,
hogy hiánypótló, minőségi palackozott
borok készüljenek.

ki 2009. április-május között Budapest
frekventált pontjain. Az alapszobrok
egyedi kialakítását a pályázó művészek
közül a fesztivál kuratóriuma által felkért
alkotók végezték. Bankunk négy elefánt
bébi dekorálására kapott lehetőséget. Két
ﬁgurát az általunk felkért Nagy Gábor és
Balázs Imre Barna festőművészek festettek
ki. A harmadik elefántborjút a bankunk
által tavaly kiírt rajzverseny győztes gyermekei, a negyediket pedig két, MKB Ösz-
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Liptai Zsolt – Pannonhalma,
főborász

Rizlingek, Fűszeres traminik, Pinot
noir-ok készíthetők. Ezen fajták minél
nagyobb arányú termesztése, karakterük megismertetése az első lépés a
borvidék arculatának kialakításához.
Bízom benne, hogy a megkezdett
telepítési hullám újabb lendületet ad
a borvidék fejlődésének. Célom, hogy
Pannonhalma az itt termesztett borok
tipikus karakterei alapján jól kiforrott,
egyértelműen azonosítható identitással kerüljön vissza a borkedvelők
látókörébe.
Jelent-e bármilyen különbséget a
borászat munkájában, hogy a fő
tulajdonos az Apátság?
A Főapátság évszádokat átívelő
története kötelezettséget jelent a
minőségi munka végzésére. A szőlők
újratelepítése során a fajták kiválasztásakor ﬁgyelembe vettük a főapátsági levéltár adatait, az így megszerzett tapasztalatot ötvöztük a korszerű technológia
teremtette lehetőségekkel. A hagyományra és a modern technológiára
alapozva készített termékek szerencsére
komoly érdeklődésre tartanak számot
a Pannonhalmára látogatók körében.
Mivel a Főapátság „márkájával” ellátott
termékek iránt a vásárlók nagyfokú bizalommal és magas minőségi elvárásokkal
közelítenek, folyamatosan fenn kell
tartanunk a legmagasabb színvonalat.
Milyen eredményeket értek el az
elmúlt években?
Az első év 75.000 palackos termelésétől
indulva 2009-re elértük a 230.000
palackos forgalmat. Boraink 20%-át
exportáljuk, Nyugat- és Közép-Európán
kívül már a távol-keleti és tengerentúli piacokat is elérjük. Belföldi
értékesítésünk legfontosabb csatornája

Milyen hagyománya van a borászatnak Pannonhalmán?
A Pannonhalmán megtelepedett
bencés szerzetesek a korábbi évszázadokban mindig szoros kapcsolatban voltak a szőlőtermesztéssel és a
borkészítéssel. Az 1900-as évek elején az
apátsági birtokméret kb. 100 hektárnyi
lehetett Pannonhalma közvetlen
környékén, de emellett Somlón és TokajHegyalján is rendelkezett birtokokkal
az Apátság. A II. világháborút követő
politikai és társadalmi átrendeződés
sajnos lehetetlenné tette e több
évszázados hagyomány folytatását.
2000-ben kezdtek körvonalazódni azok
a tervek, amelyek révén 2003-ban a
Pannonhalmi Főapátság és az MKB Bank
Zrt. közös tulajdonában felépült a Pannonhalmi Apátsági Pincészet. A munka
kiindulópontja egy olyan borászat
kialakítása volt, mely mint gazdaság
is eredményesen működhet emellett
kiemelt ﬁgyelmet fordít a Pannonhalmi
borvidék környezeti adottságaira,
kialakult fajtaszerkezetére.
Mi a különlegessége ennek a borvidéknek?
A Pannonhalmi borvidék az ország
egyik legkisebb területű történelmi
borvidéke amely az utóbbi néhány
évtizedben méltatlanul háttérbe
szorult. Az elmúlt években végzett
tudatos munka alapján biztos vagyok
benne, hogy az Apátsági Pincészet újra
visszaszerzi a borvidék régi hírnevét. Az
elvégzett 7 szüret megerősített abban,
hogy önálló karakterrel bíró nagyszerű
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a magyar gasztronómia ill. vinotéka
hálózat, termelésünk 50%-a ezen az
úton jut el a budapesti és vidéki éttermek közönségéhez. Ezen felül jelentős
a helyi, azaz a pincénél értékesített
mennyiség. Pincészetünk nyitva áll a
látogatók előtt, akik megismerhetik a
pincetechnológiát és természetesen
megkóstolhatják borainkat is.
Milyen tervei vannak az elkövetkező
évekre?
Egy szőlőültetvény 10-15 éves korában
kezdi megmutatni igazi potenciálját.
Ennek tükrében indokoltan bízhatunk
abban, hogy évjáratról -évjáratra egyre
gazdagabb, mélyebb borok készülhetnek ezen a nagy múltú birtokon.
A főapátsági levéltár által átörökített
ősi szortiment mellett új, a nemzetközi
piac követelményeit kielégítő fajtákat
is telepítettünk. Ezeket a fajtákat
önálló borként és a belőlük készült
házasításként is forgalomba hozzuk.
Célunk ezeknek a házasításoknak
a folyamatos csiszolása, fejlesztése.
Négy ültetvényünk eltérő környezeti
adottsággal bír. Ezek borban érvényre
jutó megnyilvánulása az ún. terroire
hatás, amit szeretnénk érintetlen
formában távoli országok fogyasztóihoz is eljuttatni. Erre a nehéz feladatra
véleményem szerint a Rajnai rizling, a
Pinot blanc és az Olaszrizling, valamint a
Pinot noir alkalmas leginkább.
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Leányvállalataink egyéb
támogatási tevékenysége
A romániai MKB Romexterra Bank számos
helyi kezdeményezést és kulturális
programot támogat, különösen azokon
a településeken, ahol ﬁókjai vannak.
Többek között a Tordai Ünnepi Napok és
a Gyulafehérvári Ünnepi Napok megszervezésében segítette a helyi önkormányzatokat és városházákat.
A bolgár MKB Unionbank a „Bolgár
karácsony” nevű jótékonysági kezdeményezést támogatta Bulgária köztársasági
elnökének védnöksége alatt, melynek
célja források gyűjtése az egész országból
a beteg gyerekek javára. A Bank 2009
évi tematikus karácsonyi kampányát a
„Különösen a bolygóért” mottó alatt
indította. A kampányban használt
minden anyag újrahasznosított vagy öko
papírból, míg az ajándékok természetes
vagy biológiailag lebomló anyagokból
készültek. 2009-ben elindult a „zöld gondolkodás és intézkedés” támogatására
irányuló program is.
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Munkatársaink
megbecsülése

A Bank akkor lehet sikeres, ha munkatársai egy csapatot alkotnak, lelkesek
és felkészültek. Ezt biztosítja a képzési
és karrier-rendszerünk, amely a szakmai felkészítésen túl, az előrelépéshez
szükséges tudás és képességek elsajátítására is lehetőséget ad. Munkavállalóink számára azonban nem
csak szakmai programokat kínálunk,
hanem kulturális és szabadidő
tevékenységeket is.

Munkatársainkat szigorú
teljesítményelv alapján értékeljük.
Felelősségvállalásukat,
fegyelmezettségüket, lojalitásukat
megbecsüljük. Elősegítjük szakmai
fejlődésüket és egyéni karrierjüket.

Munkavállalói létszám alakulása
helyi lakos, azaz a munkahellyel azonos
régióban van a lakóhelye. Bankunknál az
átlagos kezdő ﬁzetés a magyarországi
minimálbér közel négyszerese (376,81%),
260 000 Ft. 2009-ben – csakúgy, mint az
előző évben – a dolgozói kollektíva 99,7
százaléka a kollektív szerződés hatálya
alá tartozik.
Az MKB Bank 2009-ben is minden
munkatárs számára biztosította a béren
kívüli juttatásokat. A cafetéria rendszerben választható juttatási csomagok
elemei között szerepelt a helyi (BKV) és
vidéki utazási bérlet, étel és élelmiszer
vásárlására szóló étkezési utalvány, illetve
az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj –
valamint egészségpénztári hozzájárulás is.
Stratégiai célunk, a szolgáltatások és
ügyfélkapcsolatok kiemelkedő színvonalú ellátása szempontjából alapvető
fontosságú a megfelelő felkészültségű
munkaerő, ezért nagy hangsúlyt fektetünk új munkatársaink toborzására és
kiválasztására. Honlapunk „Karrier sarok”
pontja hasznos tanácsokkal, nyelvi,
személyiségi tesztekkel és próbainterjúkkal segíti az álláskeresőket. A jelentkezés folyamatát az „Önéletrajzi adatbank”

A világgazdasági és hazai recesszió
bankpiaci hatásaira adott válaszként
az MKB csoport tagjai átfogó, minden
költségnemre kiterjedő felülvizsgálati
programjuk keretében megszigorították
létszámgazdálkodásukat, mérsékelték a
személyi jellegű költségeket, valamint
a szervezet racionalizálására és átstrukturálására vonatkozó intézkedéseket
foganatosítottak. Mindezek eredményeként az MKB Csoport – külföldi
leánybankokkal együtt számított – teljes
létszáma 2009 december 31-én 4003 fő
volt (2008: 4269 fő).
Az MKB Csoport Magyarországon
működő tagjai által foglalkoztatottak létszáma 2009 december 31-én 2445 fő volt
ez 2 %-os csökkenés 2008-hoz képest.
Ezen belül az MKB Bank létszáma 2259
főről 3 %-kal 2195 főre csökkent. A külföldi érdekeltségek (MKB Unionbank, MKB
Romexterra Csoport) 2009 december 31én, 8%-os csökkenést követően 1558 főt
foglalkoztattak. Munkavállalóink 97%-a
teljes munkaidőben dolgozik. A határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottak
aránya szintén 97%. A felsővezetők 100%-a
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és a megpályázott állások nyomon
követésének lehetősége segíti.
A szervezeti egységek vezetői a jóváhagyott létszámterv alapján a Humánpolitikai
Igazgatóság segítségével töltik be üres álláshelyeiket. A toborzáshoz használt módszerek között szerepelnek a belső (30%),
és külső álláshirdetések (65%), személyzeti
tanácsadók, személyes ajánlások illetve
egyéb csatornák (5%). Az új belépők
orientációs programban vesznek részt.
Részletes tájékoztatást kapnak (nyomtatott formában is) annak érdekében, hogy
beilleszkedésüket megkönnyítsük. 2007
óta folyamatosan csökken a Bankból kilépő
alkalmazottak aránya, 2009-ben mindössze
14, 2% volt. A kilépők legnagyobb arányban a 30-40 évesek közül kerültek ki (részletes adatok a mellékletben találhatók).

Munkavállalói létszám (fő)
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A csoportos létszámleépítésben érintett
kollégáink részére létrehoztuk az ún.
Újrakezdés Programot, melynek alapvető
célja, hogy segítsük ezen kollégáink
későbbi elhelyezkedését – valamennyi
programunkat és képzési ajánlatunkkal e
cél megvalósítására dolgoztuk ki.
Elsőként kialakítottunk egy olyan, több
helyiségből álló irodát, mely könnyen
megközelíthető, és nem közvetlenül
banki épületben helyezkedik el. A programirodában helyet tudtunk biztosítani
nagyobb létszámú előadásoknak,
csoportos tréningeknek, valamint
egyéni konzultációkra és személyesebb
beszélgetésekre. Az irodát felszereltük
több PC-vel és laptoppal, melyekről
elérhetők voltak internetes álláskereső
portálok, valamint telefon, fax, nyomtató
és fénymásológép is rendelkezésre
állt az álláspályázatok elkészítéséhez,
megküldéséhez. Az iroda szolgáltatásai
meghatározott „nyitvatartási rend” alapján
voltak igénybe vehetők.

Az Újrakezdés Program első eseménye
a 2009. március 27-én megrendezett
Nyitónap volt, melyen hozzávetőlegesen
45, a csoportos létszámleépítésbe
érintett kolléga vett részt. A megnyitó
alkalmával munkatársaink részletezték
az elkövetkező hetekben, hónapokban
igénybe vehető szolgáltatásainkat,
lehetőségeinket, és számos kérdést megválaszoltak. A Nyitónapon valamennyi
megjelent kolléga részére kiosztottunk
egy írásos csomagot – a személyesen
megjelenni nem tudó dolgozóinknak
pedig e-mailben vagy postai úton juttattuk el. A csomagban helyet kapott egy
rendezvénynaptár, egy bővebb anyag
az oktatási lehetőségekről, a Bank által
szerződtetett munkapszichológus bemutatkozó anyaga, egy részletes linkajánló
az otthoni álláskereséshez, valamint egy
kérdőív, mellyel a megjelent kollégáink
igényeit mértük fel, valamint a velük való
folyamatos kapcsolattartáshoz kértünk
elérhetőséget.
Április és május hónapban 2x2 napos,
csoportos álláskereső tréninget tartottunk
összesen 25 fő részvételével, valamint
2x2 napos ingyenes készségfejlesztő tréninget (kommunikációs és prezentációs
technikák, valamint énhatékonyság
fejlesztés területen) is összesen 20 fő
részvételével. Az iroda által szervezett
fenti tréningeken túl a kollégáknak
lehetőségük van 100.000,- Ft értékben a Bank által felajánlott különféle
oktatásokon és képzéseket részt venni
(lehet ez nyelvoktatás, irodai szoftverek
használatának alaposabb elsajátítása, de
akár OKJ-s képzettség megszerzése is).

Az irodában számos napot ajánlottunk fel egyéni konzultációra, melyek
során kiscsoportban vagy egyénileg
tudtunk leülni a kollégákkal, és jövőbeni
terveik kialakításában, a megvalósítás
megkezdésében támogatjuk őket.
Munkánkat segíti egy tapasztalt, kitűnő
referenciákkal rendelkező, pályatanácsadásban jártas munkapszichológus
is – eddig 18-an vették igénybe szolgáltatásait. Az egyéni konzultációkra június
végéig van lehetőség, ezek mindig
személyre szólóak, az érintettek továbblépési lehetőségeit, álláskeresési fázisait
ﬁgyelembe véve.
Áprilisban meghívottunk volt a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi
Központ kollégája, aki az állami foglalkoztatási szolgálat részéről tartott előadást a
Központ szolgáltatásairól és a munkaviszony megszűnését követő, igénybe
vehető juttatásokról, valamint megválaszolta kollégáink kérdéseit.
A programban továbbá meghívtunk
három, a banki szférában jelentős tapasztalattal rendelkező személyzeti tanácsadó
iroda vezetőjét, akik 1-1 napon elhozzák
irodánkba a meglévő állásajánlataikat,
próbainterjúkat tartanak, és számos
hasznos gyakorlati információval látják el
az érintett kollégákat.

Teljesítményértékelés és
karrier-programok

folyamatában a felsővezetők számára
éves célmegállapodások formájában
kerülnek kitűzésre az adott évre
vonatkozó üzleti és területi célok, illetve
feladatok. Az üzleti célok teljesülését a
menedzsment az év végi vezetői ülések
alkalmával közösen értékeli ki az objektív
tervteljesülések alapján. Ezen túlmenően
a felsővezetők négyszemközti értékelő
megbeszélést folytatnak a Bank elnökvezérigazgatójával az adott évben elért
területi eredményekről és a szervezeti
szintű jövőbeni célkitűzésekről. 2009-ben
a gazdasági és a piaci környezet változásainak hatására jelentősen felértékelődött
a meglévő munkaerő-állomány megtartása és ösztönzése, elsősorban nem
anyagi jellegű motivációs eszközök
alkalmazásával. A Bank vezetői körének
képzése ennek megfelelően az egyik legfontosabb vezetői kompetencia, a vezetői
motiválás és visszajelzés képességének
fejlesztésére irányult.

Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink a
változó kihívásokkal lépést tartva, folyamatosan képesek legyenek fejleszteni
tudásukat, készségeiket. A Bank számára
ez jól képzett, a feladatoknak megfelelni képes munkaerőt, a munkavállalók
számára pedig az egyéni fejlődés, az
előmenetel lehetőségének biztosítását
jelenti. Személyzetfejlesztési stratégiánk
alapelemei:
• megfelelés a növekvő oktatási
igényeknek
• karriermenedzsment
• modulrendszerű szakmai képzés és
fejlesztés
• értékesítési készségek folyamatos
fejlesztése
• vezetői készségek erősítése
A válság miatt kritikussá vált, hogy a
vezetők és munkatársak a szervezet
minden szintjén rendelkezzenek a
feladataik magas szintű elvégzéséhez
szükséges kompetenciákkal. Ennek
érdekében 2009-ben bevezetésre került
az MKB Bankban a Teljesítményértékelési
Rendszer, amely egyrészt hozzájárult a
vezető és a beosztott kollégák közötti
kommunikáció javításához, másrészt
a vállalati célok egyéni szintre történő
lebontásával egyértelművé váltak az
elvárt feladatok és körvonalazódtak a
fejlődési pontok. Emellett a rendszernek
növekvő szerepe lesz a kulcsemberek
motiválásában és megtartásában.
2009-ben a teljesítményértékelésben
részt vevők aránya az előző évi 5%-ról
83%-ra emelkedett. A legfelsőbb szintű
vezetés teljesítményének értékelési
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Mindezek megvalósítása érdekében
alakítottuk ki – többek között – karriertámogató programjainkat:
• Talentum Program: azt a célt szolgálja,
hogy kiválasztásra kerüljenek azon
tehetséges, ﬁatal munkatársak, akikre
az MKB Bank a jövőben, mint potenciális vezetőkre, vagy kiemelt fontosságú
munkaköröket betöltő kulcsemberekre
számít. A résztvevő kollégák ennek
keretében olyan képzésben részesülnek, melynek során elsősorban vezetői
készségeiket fejleszthetik, illetve
emellett felkészítést kapnak leendő
pozíciójuk betöltéséhez. A vezetőutánpótlás programok másfél-két éves
képzéssorozatot ölelnek fel. Program
elemek: vezetői készségfejlesztő
tréningek, szakértői estek, stratégiai
projektmunka.
• Szakértői Klub: Az MKB karriermenedzsment rendszerének másik
pillére a tavalyi évben a Szakértői Klub
volt. Ennek fő üzenete, hogy a komoly
szaktudással rendelkező, munkájuk
során kulcsfontosságú feladatokat
ellátó kollégákat, mint szakértőket
emelje ki, s számukra külön fejlesztési
programot biztosítson. A program klub
jellege lehetővé teszi, hogy a képzés
különböző típusú programelemek
bevonásával valósuljon meg, úgymint
szakmai konferenciák, neves szakértők
által tartott előadások, vagy speciális
készségfejlesztő tréningek. Tagjai azok
a kollégák, akik a Talentum Program
kiválasztási folyamatában is részt vettek
és ott eredményesen szerepeltek. Program elemek: speciális készségfejlesztő
tréningek, szakértői estek.
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• Vezetőképző Programok: A program
keretében a vezetők a szakszerű és
hatékony visszajelzés, illetve a kompetencia alapú értékelés alapszabályainak
elsajátításához, illetve az egyéni- és
csoportos motiválás képességének
fejlesztéséhez kaptak támogatást.
Emellett a szakmai kompetenciák
fejlesztésére egyéni szakmai képzések
alkalmával nyílt lehetőségük.
• Pályakezdő Programok: Bankunk
Karriertámogató Programjának 2 éves
gyakorisággal induló pillére a Fiatal
Diplomás Program. A programban
azon ﬁatal diplomás kollégák vesznek
részt, akik első munkahelyüknek az MKB
Bankot választották. A program gerincét
különböző készségfejlesztő tréningek
alkotják, mely érzelmi intelligencia
felméréssel, Mentori Programmal
egészült ki. A program célja nem csak
az integráció, hanem a kiemelkedően
tehetséges kollégák számára megfelelő
karrierpálya biztosítása volt.
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Képzések
A válságkörnyezet a kényszerű reakciók mellett paradox módon éppen
megerősítette a humán erőforrások
fejlesztésének fontosságát. Az MKB Bank
válaszul 2009-ben a belső képzésekre (pl.
modulszerű retail, regionális wholesale
oktatások) helyezte a hangsúlyt: Az egy
főre eső éves átlagos képzési óraszám
banki szinten 42 óra volt. A retail üzletág
viszonylatában 69 óra/fő, a wholesale
üzletágban pedig 52 óra/fő.
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 megelőző időszakban
előfordult, pénzintézetek ellen elkövetett
bűncselekményeket (csalás, rablás,
hamisítás, stb.). A pénzmosási ügyekkel
kapcsolatban minden évben kiegészül az
oktatási anyag az új tapasztalatokkal. Ezen
a területen évente kötelező vizsgát tenni.
Munkatársaink tűzvédelmi és munkabiztonsági oktatásban is részesülnek.
Legtöbb képzésben a beosztott szellemi
foglalkozású dolgozóink részesültek (részletes adatokat ld. a mellékletben).

Képzési típusok
készségfejlesztés
25%

Vezetőképző
programok

nyelvi
5%
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szakmaitechnikai
70%

Néhány példa a képzéseinkből:
• regionális wholesale oktatások:
a 2009-es év folyamán a wholesale
üzletágban a minimális számú új belépő
kollégára tekintettel regionális, helyi
szinten zajlottak a szakmai oktatások. A
meglévő állományt is érintő képzések,
mint aláírás- és okmányvizsgálat, értékpapír tanfolyamok, belső informatikai
rendszer-oktatások, projekt jellegű feladatokhoz fűződő oktatások üzletági bontásban, ill. a költséghatékonyság jegyében a
retail üzletággal közösen zajlottak.
• retail szakmai modulrendszerű képzések: elsősorban az újonnan belépő
és a bankon belül új hálózati retail
szerepkörbe kerülő kollégáink részére
szerveztük meg. A programban kiemelt
helyet kapott a retail üzleti folyamatok, termékek és az értékesítéshez
kapcsolódó IT rendszerek oktatása is.
A képzések alapvetően belső képzési
forma keretében valósulnak meg, az
MKB belső szakértői bázisa ismerteti
a kollégáinkkal az MKB speciﬁkus
ismereteket.
• SRBM és Kisvállalati SRBM oktatás:
Az SRBM projekt keretében került sor
2005-ben a Standard Retail Business
Modell kialakítására és működtetésére.
A kétnapos tréning fő célja a Bank retail
standard értékesítési modelljének/módszertanának ismertetése, begyakorlása
konkrét szerepjátékokon keresztül,
valamint a módszertanhoz kapcsolódó
eszközök megismerése, használatuk az
értékesítési folyamat során; továbbá a
modellhez kapcsolódó visszajelzési, és
visszamérési módszertan ismertetése
külön a retail kollégák és a kisvállalati
tanácsadók számára.

• Munkakör ellátásához szükséges
szakmai oktatások és vizsgák: A Bank
belső szabályzatainak megfelelően
került sor a törvény által előírt és szabályozott, illetve a munkakör eredményes
ellátásához szükséges tanfolyamok és
vizsgák megszervezésére. Valutapénztárosi vizsga évente 3 alkalommal,
aláírás- és okmányvizsgálat tanfolyam,
2009-ben 8 alkalommal, forintpénztárosi tanfolyam négy alkalommal került
megrendezésre a retail ﬁókhálózatban.
• ÜT-KT workshopok és Regionális
csapatépítő programok: Az üzleti
és kockázati területek munkatársai
munkaköri feladatukból eredően két
ellentétes érdekeltségű csoportot
képviselnek, így a képzési koncepcióban kiemelt szerepet kap az
együttműködés támogatása, ill. ezt
elősegítve a résztvevők kommunikációs
készségeinek fejlesztése. Mindennek
teret adva folyamatosan szerveztük
az együttműködést segítő, regionális
szintű szakmai workshopokat, ill. a
csapatépítő programokat.
A 2009-es évben is tovább fejlesztettük
bankunk e-learning rendszerét. Ennek
keretében az alábbi főbb fejlesztéseket
valósítottuk meg:
• elektronikus oktatási anyagok elkészítése az
egyes banki termékekről (terméktájékoztató,
kondíció, MKB Biztosító és más projektek)
• a bank informatikai rendszereiről elektronikus oktatási, vizsgáztatási anyagok
elkészítése – mind a tananyagok, mind
a vizsgaanyagok esetében interaktív
szimulációs feladatokkal, esettanulmányokkal kiegészítve
• belső oktatásaink elméleti részének
elektronikus tananyaggá formálása
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Mindezek mellett 2008 IV. negyedévében
bevezetésre került az új Ágazati Szakértői
Rendszer, amelynek alapja a portfolióban
lévő saját ügyfelek kezelése révén kialakult természetes szakértelem kiépítése
és fenntartása – az iparági tudás koncentrálása és a tudásbázis megosztása.
A wholesale üzletágban az ágazatok
kijelölése és nevesítése, azok mérete és
stratégiai jelentősége alapján történt.
Ennek megfelelően került sor mind az
üzleti területről, mind pedig a kockázati
területről, ágazatonkét egy-egy szakértő
kolléga megbízására a fenti alapelvek
szerint. A szakértői rendszer felállításával
kívánjuk hatékonyabbá tenni az üzleti
lehetőségek kihasználását, valamint a
meglévő portfolió megfelelő szintű karbantartását. A folyamatos fejlődés fenntartására, illetve az időközben felmerülő
igények kielégítésére az alábbi rendszeres
összejöveteleket szerveztük:
• szakértői klub tartása negyedévente,
ahol a tapasztalatok cseréjére, illetve
konzultációra nyílik lehetőség az
üzleti területekkel;
• évente egyszer fórum szervezése
az adott ágazatban tevékenykedő
kiemelt ügyfeleknek;
A szakmai jellegű képzéseken, tréningeken túl egészségügyi képzést is tartottunk munkatársainknak:
7 alkalommal összesen 102 főnek tartott
az üzemorvos egészségügyi tanfolyamot.
Ingyenesen 200 fő igényelt és kapott
H1N1 oltást, illetve további kb. 400 fő saját
költségére vette igénybe ezt a szolgáltatás.
2009-ben mindösszesen 10 sérülés fordult elő a működésünk során, ami összesen 85 napnyi munkakiesést jelentett.
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Bolgár leányvállalatunk az MKB Unionbank elnyerte az EU által finanszírozott
“Humán erőforrások fejlesztése” EU operatív programot az alkalmazottak szakképesítésére és képzésére.
2008. dec. 12-én hagyták jóvá és kötötték meg a Bank “A szakmai ismeretek – a stabil
bankrendszer alapja” nevű projektjének megvalósítására vonatkozó szerződést. A nyújtott források felhasználását nem csupán a bolgár hatóságok felügyelik és ellenőrzik
szigorúan, hanem az EU Bizottság is.
Az MKB Unionbank Vezetősége támogatta a projekt-előkészítés egész folyamatát.
Az EU Operatív Programból csak azok a vállalatok kapnak forrásokat, amelyek minőségi
projekteket javasolnak és védenek meg. Az MKB Unionbank büszke arra, hogy e vállalatok egyike, az első olyan bank Bulgáriában, amely ilyen jóváhagyott projektet fejleszt.
2009 és 2010 folyamán a Bank összes alkalmazottja részt vesz a projekten belül
különböző képesítési és képzési tevékenységekben.
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Programok munkatársaink
és gyermekeik számára

Folytattuk a 2008-ban indított MKB Café
Pódiumbeszélgetések sorozatunkat,
amelynek a XIII. kerületi Kassák utcai
irodaházunk étterme adott otthont.
Márciusban a Bank által támogatott
sportegyesületek (MKB Veszprém és
MKB-Euroleasing Sopron), valamint a
Magyar Kajak-kenu Szövetség vezetői és
kiemelkedő versenyzőivel találkozhattak munkatársaink. Az igazi élményt
nyújtó estet Hajdú B. István, a népszerű
sportriporter vezette le. Tavasszal ezután
dr. Czeizel Endre orvos-genetikust és dr.
Csányi Vilmos etológust, az év második
felében Galla Endre humoristát, majd
évzáróként Kepes András TV-s személyiséget üdvözölhettük körünkben. A beszélgetéseket Váradi Júlia, a jeles rádiós
újságíró, estjeink állandó háziasszonya
moderálta.
Az ugyancsak 2008-ban startolt – a Bank
vezérigazgató-helyetteseit és ügyvezető
igazgatóit bemutató – MKB Business Café
sorozatot ugyancsak tovább folytattuk.
A neves televíziós műsorvezető, Krizsó
Szilvia vezetésével lezajlott kötetlen
hangulatú beszélgetések messzemenően
elérték céljukat, a vezetők és a munkatársak közötti hatalmi távolság csökkentését,
egymás jobb megismerését.

Az anyagi és szimbolikus elismeréseken,
a képzési és karrierlehetőségeken
túlmenően kulturális és szakmai
programokat is nyújtunk munkavállalóink számára. Ez lehetőséget ad arra,
hogy ők is részesei lehessenek a Bank
mindennapi működésén túlmutató
kezdeményezéseknek, az értékek teremtésének és megőrzésének.
Támogatásainkhoz kapcsolódva
munkatársaink és hozzátartozóik
50%-os kedvezménnyel tekinthették
meg a Szépművészeti Múzeumban
az Alfonz Mucha; A nő dicsérete, a
Turner és Itália, valamint a Botticellitől
Tizianóig - Az itáliai festészet két
évszázadának remekművei c. kiállítást.
Munkatársaink gyermekei – folytatva a
korábbi esztendők hagyományait – az év
folyamán mindhárom tárlathoz kötődően,
valamint a Ludwig Múzeum Robert Capa
kiállításhoz kapcsolódóan számos gyerekfoglalkozáson vettek részt.
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Az év folyamán számos kvízjátékot írtunk
ki munkatársaink számára részben az MKB
Gyűjtemény népszerűsítésére, részben
támogatási tevékenységünkhöz kapcsolódóan. A tavalyi Fenntarthatósági jelentésünk tartalmát szintén négyrészes kvíz
keretében hoztuk közelebb kollégáinkhoz.
A tavasz folyamán második ízben írtunk
ki rajzpályázatot a bankcsoportunkban
dolgozó munkatársaink gyermekei és
unokái számára. A beérkezett több mint
hetven pályázatot szakértő zsűri bírálta
el, melynek tagjai között helyet foglalt
Jankovics Marcell, Kossuth- és Prima
Primissima díjas rajzﬁlmrendező és
Keresztes Dóra graﬁkus is. Az életkorok
szerint kiírt verseny első helyezettjei egyegy hetes meglepetéstábori részvételt, a
többiek könyvutalványokat nyertek.
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Jankovics Marcell – rajzpályázat zsűrielnök
Hogyan került kapcsolatba az MKB Bankkal?
Magánemberként már a 80-as években kapcsolatba kerültem a bankkal, később a 90-es
években a Pannónia Filmstúdió vezetőjeként vállalati ügyfélként is az MKB volt a
partnerünk. A mostani rajzpályázat zsűrijébe a feleségem meghívása révén kerültem,
aki hosszú évek óta az MKB művészeti gyűjteményének kurátoraként tevékenykedik.
Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen ilyen pályázatok zsűrijében?
Évente négy-öt hasonló pályázatnál kérnek fel a zsűrizésre, az ilyen felkéréseket nem
szoktam elutasítani. Mivel jómagam gyerekek számára készítek ﬁlmeket, fontos, hogy
megőrizzem irányukban az érzékenységemet. Nagyon szeretem a gyerekeket, és
inspirál a gyerekművészet. Kisgyermekkorban még nem látható, hogy kiből lesz később
igazi művész – minden alkotás értékes. Körülbelül 8-9 éves korban csúcsosodik ki az
ösztönös gyerekművészet, ezután már elkezdenek felnőttesedni, szürkülni az alkotások.
Mi volt a rajzpályázat témája?
Két pályázat volt, az egyik téma az anyák napja volt, a másikban a bank kisbolygós
reklámjára kellett a gyerekeknek reﬂektálniuk. Az első témát hálásabbnak érzem,
nagyobb szabadságot engedett a gyerekeknek.
Milyen szempontok szerint döntenek a beérkezett művek között?
Fontos, hogy a különböző korosztályokat külön értékeljük. Hat éves kor alatt még
nem igazán értékelhetőek a rajzok, de jelentős különbség van a 6-10 évesek, és a
11-14 évesek művei között is. 14 éves kor fölött már nem igazán beszélhetünk gyerekrajzról. Ahogy nőnek a gyerekek, ha sokat rajzolnak, javul a technikai tudásuk, kialakul
egyfajta rutin, biztonság, ugyanakkor csökken a színérzékenység, ami sok nagy festő
esetében is csak öregkorban – a formalátás romlásával – tér vissza. Ezen túl azonban
az értékelés meglehetősen szubjektív – ennek ellenére a zsűritagok között általában
megegyezés szokott kialakulni a legjobb pályaművek megítélésében. Fontos szempont az invenció, az eredetiség, ha valaki valami szokatlant, vagy szokatlanul rajzol, és
átjön a rajzokon a belső tűz is, ha a gyerek igazán bevonódott az alkotási folyamatba.
Számomra a színesség fontosabb szempont, mint a rajzi biztonság. Előfordul, hogy
egész mélyen érint meg egy-egy rajz, ilyenkor szinte kedvem lenne elkunyerálni.
Miben látja a gyermeki alkotótevékenység jelentőségét?
Három dolgot tartok fontosnak: az éneklést, a rajzolást és a táncot. Ezeknek a
tevékenységeknek egyfajta terápiás funkciója is van, a gyerekek ilyenkor tudnak
igazán elmerülni saját belső világukban, amitől megnyugszanak, feltöltődnek
energiával. Másrészt az alkotó tevékenység, különösen a rajzolás és az éneklés segít
megőrizni a gyerekek természetes ízlését, ami különben sok esetben sajnálatos
módon elromlik. Úgy vélem, az emberi élet igazi értelme az alkotás. Az a fontos, hogy
az ember belső igénye találkozzon a külső lehetőségekkel – ebben az esetben a
munka szenvedély is egyben, amiben ki lehet teljesedni.

Színes programokkal képviseltette magát
júniusban az MKB Bank a Szigeti Sportvarázson a Margitszigeten. A rendezvényt
nagyon sok munkatársunk kihasználta
arra, hogy családtagjaival együtt kipróbálja erejét és ügyességét.
A Bank támogatásával ismét népes, több
mint 50 fős küldöttség képviselte az
MKB-s színeket a Magyar Bankok Sporttalálkozóján, melyen az értékes negyedik
helyet szereztük meg.
Dolgozóink segítő szándékát tükrözi,
hogy a 2009 folyamán megrendezett
5 véradási lehetőség során összesen
147-en adtak vért.
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Melléklet:
az MKB Bank
számokban
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MKB Bank
94%

MKB Romexterra Bank S.A.
RON 194 440 226,40
92,8%

50%

Romexterra Leasing S.A.
RON 31 406 000

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.
HUF 2 496 000 000

22,19%

MKB Romexterra Fleet Management S.R.L.
RON 709 480

Garantiqua Hitelgarancia Zrt.
HUF 4 811 600 000

1,87%

MKB Romexterra Broker de Asigurare S.R.L.
RON 550 000

Kisvállalkozásfejl. Pü-i Zrt.
HUF 1 700 000 000

2,94%

MKB Romexterra Fond de Pensii*
EUR 5 500 000

Pannonhalmi Borház Kft.
HUF 508 500 000

45,50%

S.C. Corporate Recovery Management S.R.L
RON 3 667 400

Széldomb Kft.
HUF 24 000 000

Delta Asigurari S.A.
RON 20 027 580

Ercorner Kft.
HUF 22 000 000

Delta Addendum Asigurari S.A.
RON 14 000 000

Álomsziget 2004 Kft.
HUF 3 502 850 000

100%

60%
100%
100%
100%
35,08%
100%
100%

adidas Budapest Kft.
HUF 420 000 000

9,93%

25%

Pénzügykutató Zrt.
HUF 22 300 000

4,46%

25%

Trend Zrt.
HUF 76 000 000

3,94%

100%

100%

60%

összevont felügyelet alá tartozik, konszolidált (Exter-Bérlet 2009. június 30-tól)
összevont felügyelet alá tartozik, nem konszolidált
konszolidált, de nem tartozik összevont felügyelet alá
eladásra szánt érdekeltség
under liquidation

61

50%

Munkavállalói adatok

Munkavállalók megoszlása különböző dimenziók szerint

Foglalkoztatási formák

Munkavállalók megoszlása

Foglalkoztatási
formák
teljes munkaidős
részmunkaidős
határozatlan idejű
szerződéssel
határozott idejű
szerződéssel

2008
2212
47

2009
2105
54

Munkavállalók megoszlása

2214

2088

Régiók

45

71

Régiók

Munkavállalók megoszlása
Munkavállalók megoszlása
Munkavállalók megoszlása
Munkavállalók megoszlása
Munkavállalók megoszlása
Munkavállalók megoszlása
Munkavállalók megoszlása
Munkavállalók megoszlása
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< 30 éves
30-40 éves
40-50 éves
> 50 éves
< 30 éves
30-40 éves
40-50 éves
> 50 éves
Közép-Magyarországi
Észak-Magyarországi
Dél-Dunántúli
Közép-Dunántúli
Nyugat-Dunántúli
Dél-Alföldi
Észak-Alföldi
Közép-Magyarországi
Észak-Magyarországi
Dél-Dunántúli
Közép-Dunántúli
Nyugat-Dunántúli
Dél-Alföldi
Észak-Alföldi
férﬁ
nő
férﬁ
nő
fogyatékossággal élők
egyéb munkavállalók
fogyatékossággal élők
egyéb munkavállalók
külföldi állampolgárságú
magyar állampolgárságú
külföldi állampolgárságú
magyar állampolgárságú
ﬁzikai
szellemi
ﬁzikai
szellemi

M.e.
fő
fő
fő
fő
%
%
%
%
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
%
%
%
%
%
%
%
fő
fő
%
%
fő
fő
%
%
fő
fő
%
%
fő
fő
%
%

2008
631
886
445
297
27,93
39,22
19,70
13,15
1765
51
54
96
84
127
82
78,13
2,26
2,39
4,24
3,72
5,62
3,63
742
1517
32,85
67,15
8
2251
0,35
99,65
15
2244
0,66
99,34
16
2243
0,71
99,29

2009
523
861
483
292
24,22
39,88
22,37
13,52
1685
62
48
95
80
93
96
78,05
2,87
2,22
4,40
3,71
4,31
4,45
720
1439
33,35
66,65
7
2152
0,32
99,68
19
2140
0,88
99,12
19
2140
0,88
99,12
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Igazgatótanács létszáma
Igazgatótanács tagjainak megoszlása

Igazgatótanács tagjainak megoszlása

Igazgatótanács tagjainak megoszlása
Igazgatótanács tagjainak megoszlása

< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
férﬁ
nő
férﬁ
nő

Felügyelő bizottság létszáma
Felügyelő bizottság tagjainak megoszlása

Felügyelő bizottság tagjainak megoszlása

Felügyelő bizottság tagjainak megoszlása
Felügyelő bizottság tagjainak megoszlása

< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
férﬁ
nő
férﬁ
nő

M.e.
fő

2008
6

2009
6

fő
fő
fő
%
%
%
fő
fő
%
%

1
2
3
16,67
33,33
50,00
4
2
66,67
33,33

1
2
3
16,67
33,33
50,00
5
1
83,33
16,67

fő

9

8

fő
fő
fő
%
%
%
fő
fő
%
%

0
0
9
0,00
0,00
100,00
6
3
66,67
33,33

0
2
6
0,00
25,00
75,00
6
3
75,00
37,50
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Fizetések
Alkalmazotti kategória
vezérigazgató-helyettesek

létszám

M.e.
fő

2008
5

2009
5

ügyvezető igazgatók

létszám

fő

21

18

középvezetők
létszám
Nők alapﬁzetése ebben a kategóriában
Férﬁak alapﬁzetése ebben a kategóriában
Férﬁak és nők alapﬁzetésének aránya
ebben a kategóriában

fő
Ft/hó
Ft/hó

167
na
na

162
889 000
1 146 000

%

na

77,57

beosztott munkavállalók
létszám
Nők alapﬁzetése ebben a kategóriában
Férﬁak alapﬁzetése ebben a kategóriában
Férﬁak és nők alapﬁzetésének aránya
ebben a kategóriában

fő
Ft/hó
Ft/hó

2065
na
na

1973
386 000
489 000

%

na

78,94%

Kilépők száma
A szervezettől kilépők száma
munkavállaló kezdeményezte
munkaadó kezdeményezte
nyugdíjazás, egyéb
A szervezettől kilépők aránya
munkavállaló kezdeményezte
munkaadó kezdeményezte
nyugdíjazás, egyéb
Kilépők megoszlása
< 30 éves
30-40 éves
40-50 éves
> 50 éves
Kilépők megoszlása (korcsoport %-ában)
< 30 éves
30-40 éves
40-50 éves
> 50 éves
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M.e.
fő
fő
fő
%
%
%
%

2008
338
185
99
54
14,96
54,73
29,29
15,98

2009
307
121
153
33
14,22
39,41
49,84
10,75

fő
fő
fő
fő

118
115
49
56

83
124
48
52

%
%
%
%

18,70
12,98
11,01
18,86

15,87
14,40
9,94
17,81

M K B B A N K F E N N TA R T H AT Ó S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 9

Kilépők megoszlása
Közép-Magyarországi
fő
Észak-Magyarországi
fő
Dél-Dunántúli
fő
Közép-Dunántúli
fő
Nyugat-Dunántúli
fő
Dél-Alföldi
fő
Észak-Alföldi
fő
Kilépők megoszlása (foglalkoztatottak létszámához képest)
Közép-Magyarországi
%
Észak-Magyarországi
%
Dél-Dunántúli
%
Közép-Dunántúli
%
Nyugat-Dunántúli
%
Dél-Alföldi
%
Észak-Alföldi
%
Kilépők megoszlása
férﬁ
fő
nő
fő
Kilépők megoszlása (nem %-ában)
férﬁ
%
nő
%

231
5
12
27
30
21
12

234
8
11
12
15
14
13

13,09
9,80
22,22
28,13
35,71
16,54
14,63

13,88
12,9
11,57
12,63
18,75
15,05
13,54

112
226

109
198

15,09
14,90

15,14
13,76

Képzési adatok
Alkalmazotti kategória
felsővezetők
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
középvezetők
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
beosztott szellemi dolgozók
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
beosztott fizikai dolgozók
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
Összes munkavállaló
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente

Baleseti adatok
létszám

létszám

létszám

létszám

létszám

M.e.
fő
óra
óra/fő
fő
óra
óra/fő
fő
óra
óra/fő
fő
óra
óra/fő
fő
óra
óra/fő

2008
27

0
16

2009
25
16
0,64
250
2960
11,84
2010
75008
37,32
19

0
2259
0
0

0
2159
77984
36,12

0
167
0
2049

Sérülések
Kiesett napok
Súlyossági ráta
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M.e.
fő
nap

2008
9
284
31,56

2009
10
85
8,50

A

jelentés
paraméterei
Jelentéstételi időszak:
2009. naptári év
Gazdasági adatainkat a számviteli törvény
előírásainak a ﬁgyelembevételével adtuk
meg. Környezeti és társadalmi adataink
belső nyilvántartásainkból származnak.
Ahol másképp nem jelöltük, az adatok
méréseken, számításokon alapulnak.
A jelentés kiterjedési köre:
Magyarország, MKB Bank (az ágazaton
belüli összehasonlíthatóság és az adatok
hozzáférhetősége miatt)
A jelentés alapvetően az MKB Bank
országhatáron belüli tevékenységét fedi
le, így tartalma teljes mértékben összehasonlítható más, az ágazatban működő
vállalatok működésével.
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Kulcsfontosságú hatások, kockázatok
és lehetőségek:
• Érintettjeink egyre inkább a fenntarthatóság elveit követő, társadalmilag
felelős magatartást várnak el tőlünk.
• Bankunk hosszú ideje követett ﬁlozóﬁája
- értéket őrzünk, értéket teremtünk.
Szervezeti profil:
Elsődleges márkák, termékek és szolgáltatások: vállalati hitelek, vállalati számlavezetési és megtakarítási termékek,
lakossági hitelek, lakossági számlavezetési
és megtakarítási termékek, ﬁzetési
műveletek, pénz- és tőkepiaci termékek
Kiszolgált piacok: Magyarország
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GRI

index

Indikátor Rövidített leírás

Fejezet

1
1.1
1.2

Stratégia és analízis
Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos a szervezet és stratégiája számára
A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek bemutatása

Elnöki köszöntő
Jelentés paraméterei

2
2.1
2.2
2.3

Szervezeti profil
A szervezet neve
Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások
A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb részlegeket, működő cégeket,
leányvállalatokat és vegyesvállalatokat
A szervezet központjának helyszíne
Azok az országok, amelyekben a vállalat működik
A tulajdon természete és jogi formája
A kiszolgált piacok
A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma; nettó árbevétel;
teljes tőkésítés tartozásokra és részesedésekre lebontva; termékek mennyisége, vagy
szolgáltatások értéke
A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi
időszak alatt történt jelentős változások
A jelentéstételi időszak alatt kapott kitüntetések és díjak

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

A jelentés paraméterei
A jelentéstételi időszak meghatározása
A legutóbbi jelentés dátuma
A jelentéstételi ciklus meghatározása
Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel,
vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban
Azon folyamat bemutatása, amely során a jelentés tartalmának meghatározása történt
A jelentés határa
A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos bárminemű korlátozás bemutatása
Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet jelentésében azon
vegyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek
és egyéb egységek teljesítményét lefedi, amelyek jelentősen befolyásolhatják a jelentés
időbeni és/vagy más szervezetekkel történő összehasonlíthatóságát
Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása
A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének indoklása
és hatásának magyarázata
Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a jelentés kiterjedési körében, határaiban,
vagy mérési módszerekben bekövetkezett jelentős változások
GRI Tartalmi index
Külső tanúsítással kapcsolatos gyakorlat
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Impresszum
Jelentés paraméterei
5. Tisztelet és tolerancia;
6. Együttműködés
Impresszum
5. Tisztelet és tolerancia
5. Tisztelet és tolerancia
Jelentés paraméterei
Az MKB Bank küldetése,
jövőképe, értékei
5. Tisztelet és tolerancia
1. Minőség iránti
elkötelezettség
Olvasói kalauz
Olvasói kalauz
Olvasói kalauz
Impresszum
Olvasói kalauz
Olvasói kalauz
Olvasói kalauz

Olvasói kalauz
Jelentés paraméterei
Nem releváns
Olvasói kalauz
GRI Tartalmi index
Olvasói kalauz
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Indikátor Rövidített leírás

Fejezet

4
4.1
4.2
4.3
4.4

6. Együttműködés
6. Együttműködés
6. Együttműködés

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

4.13

4.14
4.15
4.16
4.17

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek
A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása
A legfelsőbb szintű irányító testület elnöke ügyvezetői szerepkörrel is rendelkezik-e
A legfelsőbb szintű irányítótestületben résztvevő független tagok száma
Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek és az alkalmazottak javaslatokat tegyenek
a legfelsőbb szintű irányító testület számára
Kapcsolat a legfelsőbb szintű irányító testület, a felsővezetők és ügyvezető igazgatók
díjazása és a szervezet teljesítménye között
Összeférhetetlenségek elkerülése a legfelsőbb irányítás szintjén

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

Belső nyilatkozatok a szervezet küldetéséről, értékeiről, viselkedési normáiról
és egyéb alapelveiről

6. Együttműködés
6. Együttműködés
A gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény
előírásainak megfelelően
A gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény
előírásainak megfelelően
Az MKB Bank küldetése,
jövőképe, értékei

A szervezet legfelsőbb szintű irányító testülete hogyan felügyeli a gazdasági,
környezeti és társadalmi teljesítmény azonosítását és menedzselését
A szervezet legfelsőbb szintű vezetése hogyan értékeli saját teljesítményét
különös tekintettel a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményre
Az elővigyázatosság elve hogyan érvényesül a szervezeten belül
Charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések, amelyeknek a szervezet tagja
vagy támogatója
Tagság egyesületekben (pl. szakmai/ágazati egyesületek) és/vagy nemzeti/nemzetközi
érdekvédelmi szervezetekben
Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen formájú párbeszédet folytat
Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei
Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása
Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel folytatott
párbeszéd során merültek fel
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6. Együttműködés
6. Együttműködés
3. Állandó megújulás
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
6. Együttműködés
6. Együttműködés
6. Együttműködés
6. Együttműködés

Indikátor Rövidített leírás
5
EC
EC1

EC5

Fejezet

Vezetési szemlélet
Gazdasági teljesítményindikátorok
A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve a bevételeket,
működési költségeket, munkavállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi
befektetéseket, a visszatartott nyereséget, a befektetőknek és az államnak tett kiﬁzetéseket.
Viszonyszám-sor az átlagos kezdő ﬁzetésnek a helyi minimálbérhez való viszonyítására
a szervezet jelentősebb telephelyein.

LA
LA1

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka
A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerződés és régiók szerint

LA2

A teljes munkaerő ﬂuktuációja

LA3

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai

LA4

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkatársak aránya

LA5

A szervezeti működésben bekövetkező jelentős változások bejelentésére vonatkozó
minimális értesítési idő, illetve, hogy ez a kollektív szerződésben meg van-e határozva.

LA7
LA9

Sérülések, foglalkozásból eredő betegségek, kiesett napok és hiányzások aránya,
illetve a halállal végződő munkahelyi balesetek száma régiónként
A munkahelyi egészség és biztonság kérdéseit érintő, szakszervezetekkel kötött
hivatalos megállapodások.

6. Együttműködés
7. Munkatársaink
megbecsülése;
Mellékletek

7. Munkatársaink
megbecsülése;
Mellékletek
7. Munkatársaink
megbecsülése;
Mellékletek
7. Munkatársaink
megbecsülése;
Mellékletek
7. Munkatársaink
megbecsülése;
Nincs meghatározva
minimális értesítési idő.
Mellékletek
7. Munkatársaink
megbecsülése;
Mellékletek
7. Munkatársaink
megbecsülése;

LA10
LA11

Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám, alkalmazotti kategóriánkénti bontásban.
A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok

LA12

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

7. Munkatársaink

Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása nem, életkor,
kisebbségi csoporthoz való tartozás, s a sokféleséget jelző egyéb tényezők szerint
A férﬁak és nők alapﬁzetésének egymáshoz viszonyított aránya beosztási kategória szerint.

Mellékletek
Mellékletek

LA13
LA14
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Indikátor Rövidített leírás
HR
HR1

HR2

HR4

Fejezet

Emberi jogok
Azon jelentős befektetési megállapodások százalékos aránya, illetve száma,
amelyek az emberi jogokat ﬁgyelembe vevő záradékot tartalmaznak,
vagy emberi jogi szempontok alapján is átvizsgálták őket.

Nem volt ilyen jellegű
záradék, illetve vizsgálat.

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

HR6

A hátrányos megkülönböztetést alkalmazó esetek száma,
illetve kiküszöbölésüket célzó intézkedések
Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

HR7

Kényszermunka és kötelező munkavégzés kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

PR
PR5

Termékfelelősség
A vevői elégedettség elérését célzó gyakorlatok, beleértve a
vevői elégedettséget mérő vizsgálatok eredményeit is.
A marketingkommunikációra vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak
és önkéntesen vállalt normáknak való megfelelés érdekében indított programok.

PR6

PR7
PR8
PR9

SO
SO1
SO5
SO6

Azon esetek száma, amelyekben jogszabályok be nem tartása vagy az önkéntesen
vállalt normák megszegése fordul elő a marketingkommunikáció területén.
A vevők személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok
elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma.
A jelentősebb bírsággal büntetett, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos,
gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések
be nem tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett összege.
Társadalom
A tevékenység által a helyi közösségre gyakorolt hatásokat értékelő és kezelő
programok illetve gyakorlatok természete, mértéke és hatékonysága.
Közpolitikai álláspont, részvétel a közpolitika kialakításában és lobbi tevékenységekben.
Politikai pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó intézményeknek kiﬁzetett pénzügyi
és természetbeni hozzájárulások teljes összege országonkénti lebontásban.
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Nem volt ilyen jellegű
átvilágítás.
5. Tisztelet és tolerancia
A Magyar Köztársaság
Alkotmányának
betartásával
A Magyar Köztársaság
Alkotmányának
betartásával

2. Személyes kiszolgálás
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
Nem volt ilyen eset.
Nem volt ilyen panasz.

4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság

6. Együttműködés
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság

Indikátor Rövidített leírás
SO7

SO8

Fejezet

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések
megszegésével kapcsolatos jogi eljárások száma, illetve azok kimenetele.
A törvények és jogszabályok be nem tartásából adódó jelentősebb bírságok
pénzügyi értéke és a nem pénzügyi szankciók száma.

EN
EN1

Környezeti teljesítmény indikátorok
A felhasznált anyagok mennyisége súlyban vagy térfogatban kifejezve.

EN3

Közvetlen energia-felhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban.

EN4

Közvetett energia-felhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban.

EN5

Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések révén
megtakarított energia mennyisége.

EN7

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

EN8

Összes vízkivétel források szerinti bontásban.

EN22

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

EN28

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

FS
FS14
FS16

Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok
Hátrányos helyzetű ügyfelek pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését
elősegítő kezdeményezések.
A pénzügyi kultúra javítását célzó kezdeményezések
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4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
Nem volt ilyen büntetés.

2. Személyes kiszolgálás
4. Tisztesség, megbízhatóság, nyitottság
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Impresszum
A Fenntarthatósági Jelentésben az MKB Bank Képzőművészeti Gyűjteményének
képei láthatók:
Berény Róbert: A víz felé, 1940
olaj, vászon, 71x91 cm
Boldizsár István: Virágzó gyümölcsfák
olaj, vászon, 60x70 cm
Börtsök Samu: Virágzó hortenziák
olaj, vászon, 100x72 cm
Egry József: Megered az eső, 1932
olaj, vászon, 70x100 cm
Frank Frigyes: Mimi
vízfesték, papír, 31,5x44,5 cm
Galambos Tamás: Madarász, 2000
olaj, vászon, 30,5x50,5 cm
Iványi Grünwald Béla: Balaton vihar előtt, 1922
olaj, karton, 50x60 cm
Kmetty János: Nagy virágcsendélet, 1937
olaj, vászon, 80x100 cm
Mattis-Teutsch János: Kompozíció, 1920
olaj, karton, 48x40 cm
Mazzag István: Tulipánok, 1996
olaj, vászon, 145x200 cm
Rippl Rónai József: Fehér felhők, 1897
olaj, vászon, 65.5x81 cm
Tóth Menyhért: Csendélet
olaj, karton, 45x30 cm
Vaszary János: Kertben, 1930
olaj, karton, 37,4x45,5 cm
Ziﬀer Sándor: Virágcsokor ablakban
olaj, vászon, 69x100 cm
MKB Bank Zrt.
Központ: 1056 Budapest, Váci utca 38.
Örömmel várjuk hozzászólásaikat, véleményüket a következő címekre:
MKB Bank Zrt. Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
1056 Budapest, Váci utca 38.
E-mail: csr@mkb.hu
Köszönjük a jelentés elkészítésében közreműködő munkatársaink segítségét!
A jelentés elkészítésében a B&P Braun & Partners CSR stratégiai tanácsadó vállalat
munkatársai, Géring Zsuzsanna és Perényi Patrik voltak a segítségünkre.
Felelős kiadó: dr. Kraudi Adrienne
Layout és fotó: robindesign.hu
Nyomás: Pauker
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