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Elnöki köszöntő

Egy gyakorta viharosan változó világban a fejlődéshez nélkülözhetetlen két tulajdonság: az egyik az alkalmazkodóképesség, a másik a stabilitás. Ez a két vonás határozta meg az MKB Bank több mint hat évtizedes történetét
is, ügyfeleink töretlen bizalma pedig arról árulkodik: sikerrel ötvözzük a hagyományt az újítással. Annak érdekében,
hogy folyamatosan és eredményesen alkalmazkodjunk átalakuló környezetünkhöz, évről évre nagyobb hangsúlyt
fektetünk a fenntartható fejlődés elveit követő, társadalmilag felelős magatartásra. Nem véletlenül: hiszünk abban,
hogy az ügyfeleink, partnereink és nem utolsósorban munkatársaink iránt érzett felelősségérzet az immár több
emberöltőnyi tapasztalattal összekapcsolódva a jövőben is sikeressé és eredményessé teszi az MKB Bankot.
Ez a fajta mentalitás hosszú távú, stratégiai gondolkodást feltételez. Ennek elmélyítése érdekében tevékenységünket mind erőteljesebben határozzák meg a felelős, prudens működés elvei.
A társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság gondolata és gyakorlata immáron belső kultúránk szerves része.
Ezért nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy ezen a téren is a pénzügyi szektor egyik példamutató
pénzintézetévé váljunk középtávon. E törekvésünk elérésében egyaránt építünk az MKB Bank jelentős társadalmi szerepvállalási hagyományaira, munkatársaink elkötelezettségére, valamint a mindehhez nélkülözhetetlen,
korszerű intézményrendszerre. Eddigi erőfeszítéseink helyességét igazolja egyebek mellett a MasterCard –
Az év bankja 2009 versenyen Az év társadalmilag felelős bankja kategóriában elért első helyezés, akárcsak a vezető
hazai nagyvállalatok részvételével szervezett Good CSR 2008 programon szerzett a Stratégiai Civil Együttműködés
Legjobbja elismerés.

Fajó János (1937–): Kék-zöld II. – 50x40 cm, szitanyomat, papír
Fajó János egyéni stílusa már a 60-as évek második felére kialakult, a geometrikus hagyományokból és a konstruktivizmus
művészetszemléletből építkezett. Kompozíciós alapelve a redukció, amely a természeti formák geometriai alapformákra
való leszűkítésén és e reduktív elemek változatosságán alapul. Ez az egzakt formarendszer az alapszínek és azok variációval
párosulva harmonikus szín- és formavilágot, tiszta arányrendszert eredményez.
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A törekvésünk, hogy kölcsönösen előnyös, kiszámítható, stratégiai jellegű kapcsolatokat építsünk ki érintett
jeinkkel, a napi működésben is egyre meghatározóbb. Ennek megfelelően ez a fajta hosszú távú elkötelezettségünk nem csupán a társadalmi felelősségvállalási tevékenységünk hatékonyságának elismerésében köszön
vissza: a 2010-ben kiérdemelt Kiváló Call Center titulus, valamint a MagyarBrand minősítés azt példázza, sikere
sen folytattuk a felelős működés elemeinek integrálását a Bank működésébe.
Annak érdekében, hogy minderről érintettjeink teljes és hiteles képet kaphassanak, az előző alkalmakhoz
hasonlóan, ezúttal is „B” szintű, igen részletes, a Global Reporting Initiative (GRI) által kidolgozott nemzetközi jelentéstételi rendszer alapján készült fenntarthatósági jelentést teszünk közzé – első ízben felhasználva a GRI
standardjainak megfelelő fenntarthatósági adatbázisunkat. Miközben 2010-es jelentésünk kiadása társadalmi
felelősségvállalási tevékenységünk átláthatóságának fenntartásáról árulkodik, nem teszünk le arról, hogy még
inkább érvényesítsük alaptevékenységünkben a fenntarthatósági szempontokat, fokozva érintettjeink be
vonását, élénkítve a velük való párbeszédet. Az eddigieknél is hangsúlyosabb lesz a természeti környezetünk
védelme érdekében kifejtett tevékenységünk, amelybe még intenzívebben szeretnénk bevonni munkatársainkat. Az itt dolgozók felelőssége alapvető a Bank működésében, ahogyan a Bank is felelősséget vállal munkatársaiért. Épp ezért elengedhetetlen a társadalmi felelősségvállalási tevékenységeink továbbcsiszolása és végrehajtása érdekében a belső párbeszéd elmélyítése.
A nehezebb gazdasági körülmények közepette is igyekszünk eleget tenni támogatási és adományozási
kötelezettségeinknek: a 2008-ban kirobbant válság következményei támogatottjainkat is erősen érintették és
érintik jelenleg, ezért talán minden korábbinál jobban számítanak a segítségünkre. Továbbra sem elégszünk
meg a legjobb gyakorlatok vállalaton belüli megvalósításával: tulajdonosi szerepünkben el kívánjuk érni, hogy
felelősségvállalási elveink megjelenjenek a csoporthoz tartozó leányvállalataink működésében is.

Az MKB Bank továbbra is az általa már hosszú ideje követett filozófiát tartja iránymutatónak: Értéket őrzünk, értéket teremtünk.

Erdei Tamás
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Olvasói kalauz
Nagy örömünkre idén már a negyedik fenntarthatósági jelentésünket nyújthatjuk át Önnek, amely az e téren
nemzetközileg legelterjedtebb standard a Global Reporting Initiative (GRI) alapján készült, lehetővé téve így a
hazai és nemzetközi összehasonlítást egyaránt. Jelentésünkben – a számunkra fontos értékek és felelősség
vállalási területek köré csoportosítva – az érintettjeink igényeit és az iparági kihívásokat figyelembe véve mutat
juk be az MKB Bank társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság érdekében kifejtett erőfeszítéseit.
A társadalmi felelősségvállalási tevékenységünkről szóló beszámolónkat a továbbiakban is évente szeretnénk
kiadni. A nemzetközi jelentéstételi standardnak való minél magasabb megfelelés érdekében kialakítottuk
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. Beszámolónk (MKB Bankcsoport Beszámoló 2010) 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 nem tanúsíttattuk. Ahol rendelkezésre álltak,
korábbi évek adatait is bemutatjuk az összehasonlíthatóság érdekében. A GRI szerinti úgynevezett „B” szinthez
megkövetelt, minimális számú indikátorhoz képest jóval több területről adunk tájékoztatást. Több esetben a
pénzügyi szektorra kidolgozott szektorspecifikus mutatókra is közlünk információt.
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megfelelés

A jelentésben számos helyen olvashatók munkatársainkkal, illetve külső érintettjeinkkel készített interjúk,
amelyekből az ő személyes élményeiken keresztül is megismerhetik az MKB Bank egy-egy érdekes programját,
tevékenységét. 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!
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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Küldetésünk
és jövőképünk
Értéket őrzünk, értéket teremtünk

Az MKB Bank 60 éves múltjával a magyar bankrendszer egyik meghatározó tagja.
Működésünk alapjait küldetésünkben és középtávú stratégiánkban fogalmaztuk meg. Mindennapi tevékenységünk, sikereink és kapcsolataink alapja mindig
is a jövőképben megfogalmazottak voltak: Értéket őrzünk, értéket teremtünk.
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 törekszünk szűkebb és
tágabb közösségünkben a társadalmi szerepvállalásra.
• Tulajdonosunk számára tartós és kiegyensúlyozott jövedelmezőséget biztosítunk.

Jövőképünk: Értéket őrzünk, értéket teremtünk
Alapértékeink megfogalmazása során egyaránt szem előtt tartottuk az ügyfelekkel, a munkavállalókkal és
a szélesebb társadalmi közeggel kapcsolatos kötelezettségeinket. Értékeink a minőség iránti elkötelezettség,
a személyes kiszolgálás fontosságának hangsúlyozása, az állandó megújulás iránti igény, a tisztesség, megbízhatóság és nyitottság, a tisztelet és tolerancia mások iránt, az egymás javára történő együttműködés és végül,
de semmiképpen sem utolsósorban munkatársaink megbecsülése, akiknek elkötelezettsége sikereink záloga.
Üzleti működésünknek középtávú stratégiánk szab irányt, míg az ezen túlmutató teljesítményünket a CSR-stratégiánk elvei alapján szervezzük.
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Az MKB középtávú stratégiai célkitűzései:
• Az MKB Bank a magyar bankpiac egyik tartósan meghatározó univerzális pénzintézete.
• A termékválaszték 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.
Felelősségvállalási tevékenységünket is a megbízhatóság és nyitottság jegyében alakítottuk ki a 2008-ban megfogalmazott CSR-stratégiánkban. Ennek fő területei az alaptevékenység által meghatározott felelősségvállalás fej
lesztése, 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 az átlátható kommunikáció. A CSR-politika kidolgozásáért és megvalósításáért a
társasági igazgatási és marketingkommunikációs vezérigazgató-helyettes felel.
Fenntarthatósági jelentésünk felépítése a Bank működését minden szegmensében átható jövőkép, az
értékőrzés és értékteremtés alapjaira épül: az itt következőkben az MKB Bank által őrzött és teremtett
legfontosabb értékeket és területeket járjuk körbe, bemutatva az egyes területekhez kapcsolódó gondolkodásmódunkat, elért eredményeinket.

Fenntarthatósági politika
Az MKB Bank fenntarthatósági politikájának célja, hogy a bank összes tevékenységét vezérelje a fenn
tarthatóság iránti elkötelezettségének fejlesztése érdekében.
Fenntarthatósági politika
• 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.
• 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.
• 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 felé.
• 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.
• 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.
• A fenntarthatóságról másokkal folytatott vitáit a MKB Bank lehetőségnek tekinti arra, hogy fokozza saját
fejlődését, és növelje a társadalom tudatosságát a fenntarthatóság tekintetében.
• 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.
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MKB Bank 2010
A belső konszolidáció éve

2010 egy összességében kedvezőtlen, átmeneti év volt a gazdaságban és a
bankszektorban egyaránt, fő hangsúllyal a rövid távú stabilizáción. Az MKB Bank,
illetve az MKB Csoport 2010-et alapvetően belső konszolidációra, portfóliójának
és folyamatainak javítására fordította.
Az MKB Bank 2010-es üzleti évét változatlanul az aktív válságkezelés és alkalmazkodás, az új üzletek tekintetében pedig az óvatosság fémjelezte egy, a recesszióból való lassú és differenciált kilábalást mutató, a szabályozási és gazdasági irányítás szempontjából pedig igen hektikus, inkább kedvezőtlen környezetben.
Az MKB Bank a vezető szereplők egyikeként megtartotta piaci részesedéseit az alapvető üzleti állományokban. Az üzleti szegmensek zömében folytatódott a konszolidáció, a fedezettségerősítés, az ügyfélközpontú
megoldásokra épülő válságkezelés.
2010 ugyanakkor már nem csak kizárólag a válságkezelésről szólt, melyet illusztrál az elsődleges bankkapcsolatok erősödő tendenciája, a privát bankári üzletág és egyes Treasury termékek sikere, az elektronikus szolgáltatások növekvő penetrációja, a Bank (csoport) öngondoskodási típusú megtakarításokban mutatott teljesítménye, valamint azon folyamati finomhangolások az üzletági modelleknél, melyek jó alapot jelentek ahhoz,
hogy a mélypont után, egy kiegyenlítettebben javuló makrogazdasági környezetben a Bank üzleti teljesítménye
tartósan eredményesen javuljon.

Aknay János (1949–): Őrangyal – 83x74 cm, olaj, vászon
Aknay János Szentendrén él, alapító tagja és egyik meghatározó egyénisége a Vajda Lajos Stúdiónak. Művészete szervesen
illeszkedik a Vajda Lajos, Korniss Dezső, Bálint Endre, Barcsay Jenő, Deim Pál nevével fémjelzett szentendrei iskola
konstruktív, illetve konstruktív szürrealista vonulatához. Visszatérő motívumkincse – ház, angyal, bábú, kereszt, ablak –
egyrészt a szentendrei architektúra elemeiből, másrészt a város progresszív hagyományaiból táplálkozik.
Tulajdonjegyei, tamgái általában feszesen komponált, négy, három vagy két részre osztott ablakszerű képmezőbe kerülnek.
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2010: a magyar gazdaság folytatódó rövid távú stabilizációja
2010-ben exportvezérelt (+19%) növekedéssel Magyarország kilábalt a recesszióból. Ugyanakkor a belső
kereslet, a hazai fogyasztás növekedése 2010-ben nem indult meg, a kiskereskedelmi termékforgalom csökkenése mellet, további negatív tendenciák érvényesültek. A két ellentétes irányú folyamat eredőjeként a
reál GDP 1,2%-kal bővült.
A külső egyensúly jó, a belső megtakarítások kiemelkedőek, a megtakarítási ráta hisztorikusan magas mértéket
ért el. Ugyanakkor a kockázatokat növelte a tavaszi görög, az őszi ír válság, amely korlátozta a gazdaságpolitika
mozgásterét és megerősítette a válságmenedzsment fontosságát. A magas államadósság tovább emelkedett,
annak ellenére, hogy a költségvetés hiánya jelentősen mérséklődött. Ezért 2010-et immár az új kormányzat
részéről is a folytatódó rövid távú válságkezelés, a költségvetési tartalékok képzése, illetve inkább a 2011-től ható,
a belső keresletet élénkítő intézkedések, valamint hosszabb távú strukturális reformok előkészítése határozta meg.
2010-re visszamenőlegesen a költségvetési hiány csökkentése érdekében a kormány ágazati különadót vetett
ki a távközlési, az energia és a kiskereskedelmi szektorra, valamint bevezetésre került a magyar bankrendszer
jövedelmezőségét és versenyképességét középtávon rendkívüli mértékben csökkentő bankadó is. Ugyanebből
a célból, jogi és gazdasági kételyek mellett, került sor a magánnyugdíjpénztári vagyon meghatározó részének
„kvázi-államosítására”, valamint a befizetéseknek az állami rendszerbe való visszacsatornázására. Ezek az intézkedések – miközben átmenetileg javítják a makrogazdasági egyensúlyt – rontják a középtávú növekedési esélyeket
és negatív irányba befolyásolták a nemzetközi pénzvilág magyar gazdaságról alkotott véleményét, rövid távon
további költségalkalmazkodás és beruházás-visszafogó hatásúak.

Bankszektor: bankadóval terhelt késleltetett kilábalás
A középtávú kilábalás szempontjából 2010-ben összességében vegyes hatások voltak túlsúlyban a magyar
bankszektorban, melynek helyzetét a szabályozói, gazdaságirányítási környezet inkább nehezítette. Továbbra
is érezhető a vállalati csődök magas, bár tendenciájában csökkenő aránya. A hitelezés visszaesésének másik
tényezője a devizahitel-kínálat korlátossága. A 2010-ben továbbra is fennálló foglakoztatási bizonytalanságok, a
forint svájci frankkal szembeni gyengülése, valamint a lakossági hitelezés szigorodó feltételeinek eredményeképpen kiugró mértékben csökkent a lakossági hitelezés. 2010 közepén gyakorlatilag megszűnt a devizában nyújtott jelzáloghitelezés, bevezetésre került a kilakoltatási moratórium. A hitelállomány zsugorodott, az új hitelek a
válság előtti mértékek töredékét érték el.
Az ügyfelek oldaláról is pozitív visszajelzést kapott viszont a bankszektor azon általánosnak mondható törekvése,
hogy intenzív kezeléssel, restrukturálásokkal, fedezeterősítés révén, válságtermékek kiajánlásával megmentsék
az átmeneti nehézségekbe kerülő, de középtávon fejlődési potenciállal rendelkező ügyfeleiket. Mindezek eredményeként például a lakossági bizalom mérhetően javult a szektor irányában.
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2010 kiemelkedően pozitív fejleménye a megtakarítások további növekedése, a lakosság esetében újra fokozatosan növekvő diverzifikációval elsősorban a kötvények, másodsorban a befektetési alapok felé. A bankok
költségszintje a korábbi időszakok drasztikus költségcsökkentési hullámai után 2010-ben nominálisan stagnált (ami reálértéken így is további csökkenés).
2010-ben a hazai bankok számára a legnagyobb sokkot az európai viszonylatban is rekordnagyságúnak
számító bankadó jelentette, amely a magyar bankrendszert ebben az eleve igen sebezhető, alig kilábaló állapotában érte, annak jövedelmezőségét nagymértékben tovább csökkentve. Az egész pénzügyi rendszerre
kiterjedő adó várhatóan középtávon él, 2010 és 2012 között éves szinten mintegy 180 Mrd Ft, 2013-14-ben
várhatóan mértéke ennek fele lesz. Alapvetően a magas céltartalékképzés és a bankadó miatt 2010-ben
várhatóan mintegy huszonegy bank zár veszteséggel.
A felmerülő nehézségek ellenére a magyar bankrendszerről továbbra is elmondható, hogy stabil,
tőkemegfelelése megfelelő, likviditási helyzete jó. A szektor jelentős erőforrásokkal végzi a válságkezelést,
az aktív restrukturálást és portfóliótisztítást.

Az MKB Bank és Bankcsoport teljesítménye:
prudens tartalékképzéssel és megerősített tőkehelyzettel
az új növekedési pálya előtt
Az MKB és az MKB Csoport üzleti és pénzügyi teljesítményét egyrészről a közép-kelet-európai régióban a vártnál lassabban javuló üzleti-gazdasági környezet, továbbá alapvetően Magyarországon a szabályozási környezet,
illetve részben az új gazdaságpolitikai intézkedések, valamint a Bankcsoport stratégiai céljai megvalósítása
érdekében tett erőfeszítések határozták meg.
Mindezeket figyelembe véve az MKB Bankcsoport 2010-ben sikeresen haladt előre a válság kitörésekor megfogalmazott stratégiájának végrehajtásában. Mindeközben a Bankcsoport likviditása mindvégig stabilan erős
maradt és a Bankcsoport szintjén a változatlanul szigorú költséggazdálkodás érvényesült, megágyazva a
működési hatékonyság további javulásának.
2010-ben azonban a belső konszolidáción túl az MKB Csoport meghatározó lépéseket tett a jövőépítés érdekében is. Intenzív belső erőfeszítéseinek köszönhetően és tulajdonosa támogatásával megerősítette tőkehelyzetét.
Aktívan, ügyfeleivel együttműködve intenzív restrukturálási tevékenységet folytatott válságtermékek kiajánlásával. Folytatta a belső folyamatok javítását és a szervezetfejlesztést.
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Az MKB Bank és Csoport az elhúzódó válságkörnyezetben tudatosan visszafogta hitelezési tevékenységét.
Az MKB Bank nem konszolidált mérlegfőösszege 6%-os csökkenéssel 2 733 Mrd Ft volt, a hitelek állománya 2%-kal
csökkenve 1 998 Mrd Ft-ot, a betétállomány viszont 5%-kal növekedve 1 279 Mrd Ft-ot tett ki 2010 végén. A betétállományok növekedését kiegészítették a forint- és devizaalapú kötvényibocsátások: a 2010-ben forgalomba
hozott kötvények forintban számított össznévértéke 83,9 Mrd Ft-ot tett ki. A forrásdiverzifikációt tovább erősítik
a befektetési alapok, melyek eszközértéke 2010 végén 12,5%-kal növekedve 131 Mrd Ft volt.
A Bank Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerinti nem konszolidált kamat-, jutalék- és díjeredménye 1,3%-kal
92,6 Mrd Ft-ra nőtt. Ugyanakkor a bruttó eredmény bázistól való elmaradását a tőkepiacok konszolidálódó
tendenciája mellett az értékpapírok árfolyamnyereségének elmaradása okozta a tavalyelőtti kiugró bázishoz
képest. A Bank működési költségei reálértelemben csökkentek, az optimalizálási programnak köszönhetően
mindössze 2,0%-os banküzemi költségnövekedéssel a költséghatékonysági mutató nemzetközi mértékkel is
kedvezőnek mondható, 55,5%-os volt 2010 végén (értelemszerűen a bankadó, illetve a leányvállalatokhoz
kapcsolódó leírások figyelmen kívül hagyásával). A tervezettet lényegesen meghaladó céltartalékképzés és a
mintegy 13,6 Mrd Ft-ot kitevő különadó következtében a Bank nem konszolidált IFRS szerinti, éves adózás előtti
vesztesége 133,7 Mrd Ft ot ért el a Bank 60 évet meghaladó története során először.
Csoportszinten az MKB – alapvetően a Magyarországinál is kritikusabb környezetben működő romániai leánybank, az MKB Romexterra Bank vesztesége miatt – 117,8 Mrd Ft konszolidált negatív adózás előtti eredményt
ért el IFRS szerint. A romániai környezet és leánybank helyzetének romlására az MKB Bank azonnal reagált, a
nem teljesítő portfóliót külön entitásba leválasztva aktívan kezeli, miközben MKB Nextebank néven megújulva,
lakossági fókusszal az egészséges bank piaci növekedését támogatja. A főbb további leányvállalatok közül az
MKB Unionbank pozitívan járult a Bankcsoport teljesítményéhez (adó előtt 674 M Ft) relatíve jó teljesítménnyel
tekintettel Bulgária és a bolgár bankpiac helyzetére.
2010-ben az alapvető szegmensekben tovább erősödtek a Bank pozíciói 14,3%-ot és 6,5%-ot érve el a nem
pénzügyi vállalati és lakossági hitelezésben (2009: 14,9% és 6,3%). Ennél számottevőbb a megtakarítási piacon
elért részesedésnövekedés, 5,9%-kal a lakossági betétekben (2009: 5,6%), illetve 11,8%-os piacrésszel a nem
pénzügyi vállalati betétekben (2009:11,7%). Ugyanakkor az MKB Bank megőrizte pozícióit a teljes lakossági
megtakarításokban is.
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Az MKB Bankcsoport 2011. évi céljai:
a tőkepiaci stratégia végrehajtása
Az MKB Bank és Bankcsoport folytatja a válság kirobbanásakor megfogalmazott, a bankműködés fundamentumainak megerősítésére fókuszáló célkitűzéseinek, úgymint tőkeoptimalizáció, stabil tőke és likviditási helyzet
fenntartása, az önfinanszírozóképesség javítása, a portfólió tisztításának megvalósítását. Mindezek, a fokozatosan javuló gazdasági környezet által is támogatva, növekvő hangsúllyal egészülnek ki a mérleg lejárati és
devizaszerkezetének középtávú javulását célzó törekvésekkel, lényeges működésihatékonyság-javulással, üzleti
tekintetben pedig az elsődleges bankkapcsolatok erősítésével. Mindhárom elem középtávon is stratégiai fontosságú az MKB Bank és Csoport számára.
2011-től a vállalati üzletág szervezeti megújulása is támogatja a stratégiai paradigmaváltást. A lakossági szegmensben a Bank az elsődleges bankkapcsolatok további növelésére fókuszál, ügyfélszám és ügyfélforrás-bővülés
mellett. A szabályozási feltételrendszer tisztulásával változatlan cél a fedezett lakáshitel-állomány bővítése. A kisvállalatok számára számlakapcsolatok és szelektíven, garantált aktív termékpenetráció-bővítés a cél. A pénz- és
tőkepiaci szegmensben a bank az önfinanszírozóképesség javítását, illetve a mérlegszerkezet kedvező átalakítását tartja továbbra is a fókuszban, e mellett a befektetési alapokban szerezett piacrészét kívánja növelni, miközben őrzi hitelintézeti kötvénykibocsátásokban kivívott pozícióját.
A cégcsoport teljesítményéhez stratégiai partnerei alapvetően járulnak hozzá. Romániában és Bulgáriában a
kilátások fokozatosan javulóak, de a késleltetett válsághatások még óvatosságra intenek, a konszolidáció változatlan primátusa mellett, az üzleti aktivitás szelektív. Az MKB Bankcsoport 2011-es üzletpolitikai céljait a belső
erőforrások eddiginél jóval intenzívebb kiaknázásával, értékeinek megőrzésére törekedve, hosszú távú ügyfélkap
csolatait változatlanul fókuszban tartva valósítja meg, egy ellentmondásos, de középtávon javuló környezetben.

Az MKB Bank főbb adatai (2010)
Alkalmazottak száma (fő)
Ügyfelek száma (fő)
Fiókok száma (db)
Adózás előtti eredmény (M Ft)*
Mérlegfőösszeg (Mrd Ft)*
Ügyfélhitelek (Mrd Ft)*
Ügyfélbetétek (Mrd Ft)*
Költséghatékonysági mutató (%)
* IFRS, nem konszolidált.
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2 198
397 100
87
- 133 683
2 733
1 998
1 279
55,5
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Biztonság és felelősség
Szolgáltatásaink alapja

2010 végén, Magyarországon 87 fiókjával az MKB Bank összesen 397 100 ügyfelet
szolgált ki, míg a külföldi leánybankokkal együtt 186 fiókban összesen 693 100 ügyfelet a régió 3 országában. Ekkora ügyfélkört csak komoly fegyelemmel és megbízható működéssel lehet maximálisan kiszolgálni – márpedig nálunk alapérték
a minőség iránti elkötelezettség. Működésünk során mindent megteszünk, hogy
ügyfeleink biztonságban érezhessék nálunk pénzüket, pénzügyeiket teljes odafigyeléssel és felelősen kezeljük. A válság nem hogy gyengítette, hanem éppenséggel megerősítette elkötelezettségünket a nehézségekkel küzdő ügyfeleink iránt,
így számukra speciális megoldásokat dolgoztunk ki.
Ügyfeleink száma (MKB Bank), 2010

Ügyfeleink száma (MKB Csoport), 2010

Ügyféltípus
Vállalati és intézményi
Lakossági ügyfél
Kisvállalati ügyfél
Összesen

Ügyféltípus
Vállalati és intézményi
Lakossági ügyfél
Összesen

Ügyfélszám
12 600
348 700
35 800
397 100

Bálint Endre (1914 –1986): Csontváry – 20x15 cm, tempera, karton
Bálint Endre életművét két műfaj, két technika töltötte ki, a festészet és a kollázs. Kollázsain-montázsain az elbeszélő
jelleget felváltja a szimbólumok újraértelmezése. Néhány motívumot kiemelve új és új összefüggésekbe rendezte azokat.
A hommage-nak szánt Csontváry portré esetében kiszakítja az eredeti összefüggésből az arcot, s annak csak legkarakteresebb
részeit, legfontosabb elemeit, a szemeket és az azt körülvevő vonásokat mutatja néhány foltba sűrítve.
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Ügyfélszám
73 500
619 600
693 100

Felelős hitelezés és kockázatkezelés
Ügyfeleink száma Magyarországon megközelíti a 400 000-et. A stratégiai érdekeltségek és partnerek növekvő
hálózata révén, ezen felül további többszázezres ügyfélkör kapcsolódik a Bankcsoporthoz. Éppen ezért elengedhetetlen a felelősség és kockázatkezelés elveinek beépítése működésünkbe.
A felelős hitelezés egyaránt megalapozza a Bank eredményességét és az ügyfeleink vállalható mértékű terhelését.
A válság nyomán még jobban felértékelődött a felelős hitelezés szerepe, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a
mindkét fél számára előnyös fizetési megoldások kidolgozása. A korábbiakhoz hasonlóan az MKB Bank továbbra
is mindent megtesz azért, hogy bajba jutott ügyfelei számára olyan megoldásokat kínáljon, mellyel az adósok
terhei megfelelő módon mérsékelhetők anyagi helyzetük rendezéséig.
Bankunk teljes körű mentőcsomagot dolgozott ki fizetési nehézséggel küzdő ügyfeleinek, amely keretében
standard lehetőségeket nyújt a törlesztőrészlet csökkentésére. A csomag részeként az ügyfél
• törlesztési kötelezettségét jövedelmi, vagyoni helyzetéhez igazíthatja;
• dönthet havi részletének összegéről, eredeti fizetési kötelezettségét akár 50%-kal is csökkentheti;
• lejárt tartozását tőkésítheti;
• kiküszöbölheti az árfolyamkockázatot a törlesztőrészlet meghatározott időszakra történő fixálásával.
A fentieken túl a jogszabályi feltételeknek megfelelő ügyfelek számára a Lakásmentő csomag keretében igénybe
vehető áthidaló hitel is elérhető.
2010-ben a fentiek eredményeképpen mintegy 2 000 ügyfél fizetési terhein könnyítettünk. Emellett megelőzve
a devizahitelek elszámolása során alkalmazandó árfolyam jogszabályi szabályozását, Bankunk 2010. július 26-ától
kezdődően valamennyi szerződésszerűen teljesítő, svájci frankban nyilvántartott hitellel rendelkező ügyfél esetében a havi törlesztőrészletet az MNB középárfolyamon számolta el.
Az árvíz és egyéb természeti károkkal érintett ingatlanok kárrendezésének felgyorsítása érdekében, csatlakoztunk a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), Bankszövetségen keresztül eljuttatott kezdeményezéséhez.
Az együttműködés célja a biztosító által fizetett kártérítési összeg kifizetéséhez esetlegesen szükséges banki
hozzájárulások mielőbbi megadása. Ezzel lehetővé vált, hogy a kárt szenvedett ügyfelek a kártérítés összegét
mielőbb ingatlanuk helyreállítására fordíthassák. A kifizetéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerült banki költségeket elengedtük ügyfeleink számára.
A 2010-es év komoly katasztrófája volt a vörösiszapömlés Devecser térségében. Ennek kapcsán a Bank teljes
követelését elengedte azon hitellel rendelkező lakossági ügyfelekkel szemben, akik a vörösiszap-katasztrófa
következtében otthonukat elvesztették.
Nem csak a fizetési feltételek tekintetében tartjuk szem előtt a felelős hitelezés szempontjait, hanem a tájékozta
tás terén is: az ügyfeleinkkel való kapcsolattartásban elsődleges fontosságúnak tartjuk a felelős kommunikációt.
A felelős kommunikáció alatt nem csak a jogszabályoknak és a különböző hazai és nemzetközi normáknak
megfelelő tájékoztatást értjük szolgáltatásainkkal kapcsolatban, hanem ide tartozik a felelős marketingkommu-
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nikáció, valamint a Bank által elfogadott Reputációs Kockázati Politika (RKP) is, amelynek célja, hogy elkerülje az
ügyfelek bizalmának csökkenését, azzal, hogy átlátható, világos módon kommunikál, cselekszik. Olyan üzleteket
köt, melyek az alábbi elveknek megfelelnek. Olyan ügyfeleket választ partnernek, akik tevékenységükkel nem ütköznek erkölcsi és jogszabályi korlátokba. A Bank célja az RKP érvényesítésével, hogy csökkentse a bank hírnevének romlásából származó esetleges pénzügyi veszteséget.
Reputációs Kockázati Politikánk – részletek:
• A Csoport figyelembe veszi a Világbank környezetvédelmi és szociális előírásait, valamint egyéb követelményeket, például az
embargóra vonatkozó előírásokat, a pénzmosási szabályokat, és mindenekelőtt a német és európai jogi szabályozásokat.
• A Csoport nem finanszíroz illegális fegyverkereskedelmet, kábítószer-kereskedelmet, a gyermekek kizsákmányolását, az ember
kereskedelmet, prostitúciót, pornográfiát, és ezekhez hasonló tevékenységeket. Katonai eszközök finanszírozása csak abban
az esetben lehetséges, ha az összhangban van a német jogi előírásokkal és az exportszabályozással, vagy a helyi előírásokkal,
amennyiben azok a szigorúbbak.
• A Csoport nem finanszíroz olyan személyeket, akik csődeljárással vagy fizetőképességgel kapcsolatos bűncselekményeket, vagy
súlyos vagyonellenes bűntetteket követtek el, vagy olyan cégeket, amelyeknek élén ilyen emberek állnak.
• A Csoport figyelembe veszi a Financial Action Task Force (FATF) ajánlásait az olyan országoknak történő hitelnyújtást illetően,
amelyek a FATF nem együttműködő országok listáján szerepelnek.
• A Csoport nem vesz részt olyan tranzakciókban, amelyek a Csoport tagjainak saját országában, vagy egy másik országban az
adózás elkerülését segítik elő.
• A Csoport a legkevésbé sem tolerálja a Bankkal, ügyfeleivel vagy munkatársaival kapcsolatban elkövetett pénzügyi
bűncselekményeket, és harcol a gazdasági bűnözés minden formája ellen.
Felelős bankként nem csak a törvényekben előírtak betartását tartjuk szem előtt, hanem csatlakoztunk olyan
kezdeményezésekhez, amelyek a reklámozás, a banki hirdetések terén törekednek az átláthatóság és megfelelő
tájékoztatás megvalósítására.
2010-ben sem a jogszabályban előírt feltételeket, sem az önkéntesen vállalt feltételeket (mint például a Bankszövetség Etikai Kódexét) nem sértettük meg. Új termékeinket Szervezeti és Működési Szabályzat alapján minden esetben
ellenőrzi a Jogi és a Compliance osztályunk is, így az esetleges jogsértések megelőzhetőek. Betartottuk a Reklámtör
vény 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 is. A vállalt szabványoknak és normáknak való megfelelést folyamatosan vizsgáljuk.

Irányelvek, kódexek, amelyekhez csatlakozott az MBK Bank
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)
Karták, alapelvek
Hungarian Business Leaders’ Forum
AmCham
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A banki működés kockázatainak kezelésére számos eljárást és programot dolgoztunk ki, amelyek segítik, hogy az
elővigyázatosság elve maradéktalanul érvényesüljön:
• 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.
• Bankunk, jogszabályi és felügyeleti elvárásoknak megfelelő belső védelmi vonalakat működtet, amelyek preventív és proaktív módon járulnak hozzá az ügyfelek és a tulajdonos gazdasági érdekeinek, a Bank eszközeinek
és társadalmi céljainak a védelméhez. E védelmi vonalak a működésük során a problémákat, hiányosságokat
lehetőség szerint a lehető legkorábbi fázisban azonosítják és kezelik, biztosítva ezzel a megoldás gyorsaságát
és hatékonyságát.
• Amennyiben a Bank új piac felé kíván nyitni, illetve új terméket tervez bevezetni – a gazdasági megfontolásokon túlmenően – a belső védelmi vonalak által előírt biztonsági, kockázati, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe veszi.
• Bankunkban 2009 tavaszától Kockázati Bizottság is működik, amely a portfólió szintű kockázatfelügyeletre
koncentrálja tevékenységét.
Az MKB Banknál kiemelt hangsúlyt helyezünk a korrupció elkerülésére. Éppen ezért minden szakterületen
dolgozó munkatársunk részt vesz korrupcióellenes képzésben. (Részletes adatokat lásd az MKB Bank számokban fejezetben.)
A prudens működés és kockázatkerülés mellett is előfordulnak azonban problémák és bírságok. Bankunk mindent
megtesz ezek kiküszöbölésére, ennek ellenére 8,7 M Ft büntetést róttak ki rá a 2010-es év folyamán. A PSZÁF-től
kapott fogyasztóvédelmi bírságot egy egyedi fogyasztói panasz kapcsán indított vizsgálatban rótták ki ránk:
a Call Center ügyintéző tévesen tájékoztatta az ügyfelet a bankkártyával kapcsolatos reklamációs díj felszámításáról.
Intézkedésünk ennek elkerülésére: a bank módosította kondíciós listáját és a kérdéses díj megszüntetésre került.
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A 3 M Ft-os bírságot az ügyféltájékoztatásra vonatkozó előírások megsértése miatt kapta a Bank a 2009. évi
célvizsgálat részeként elvégzett fogyasztóvédelmi vizsgálat keretében. A szúrópróbaszerűen vizsgált fiókokban a Felügyelet megállapította, hogy néhány esetben nem állt rendelkezésre kinyomtatva a Hitelműveletek
végzésérő szóló Üzletszabályzat, kamatokra, szolgáltatási díjakra, egyéb költségekre vonatkozó hirdetmények
valamint az OBA Iránytű az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben. Azért, hogy ilyen probléma ne fordulhasson máskor elő, vezérigazgatói utasítás formájában intézkedési tervet adtunk ki a hiányosságok megszüntetésére, a fiókhálózat figyelmét körlevélben hívtuk fel az ügyféltájékoztatásra szolgáló dokumentumok kihelyezésére. Emellett a Belső Ellenőrzés a fióki vizsgálatok során folyamatosan vizsgálja, hogy az ügyféltájékoztatásra
szolgáló dokumentumok rendelkezésre állnak-e az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben.
A PSZÁF 200 000 Ft-os bírságot szabott ki egy egyedi fogyasztói beadvány alapján, mely esetben a Bank nem
minősítette panasznak az ügyfél levelét, figyelmen kívül hagyva, hogy az ügyfél a pénzintézet tájékoztatási
tevékenységét kifogásolta. Véleményünk szerint a reklamált díjazás megfelelt a kondíciós listában foglaltaknak,
tehát a vitatott eljárásban nem volt hiba. A továbbiakban még alaposabban odafigyelünk a pontos tájékoztatásra.

Bírság típusa (2010)
PSZÁF – felügyeleti bírság
PSZÁF – fogyasztóvédelmi bírság
PSZÁF – fogyasztói beadvány
PSZÁF – eljárási bírság
Budapesti Nyomozó Ügyészség – rendbírság
Fővárosi Főügyészség – rendbírság

Bírság összege (Ft)
3 000 000
5 050 000
200 000
50 000
200 000
200 000

Eljárási bírságot egy egyedi fogyasztói beadvány alapján kaptunk, amely szerint a Bank nem válaszolt 30 napon
belül az ügyfél panaszára. Ennek elkerülésére a Call Centernél még szigorúbban ügyelünk a határidők betartására.
Ezen felül 2010 elején büntetőügyekben sújtották rendbírsággal a Bankot két alkalommal. A hatósági meg
keresések teljesítésére megszabott határidő túllépése volt a bírságolások indoka. A bírságolások jövőbeli el
kerülését a munkafolyamatok átszervezésével, egyszerűsítésével próbáljuk elérni. Folyamatban van továbbá egy
olyan informatikai csatorna kiépítése is, mely a megkeresések egy részének ügyintézését elektronikussá teszi, így
rövidítve le a válaszadást.
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Bankbiztonság
Míg a felelős hitelezés és kockázatkezelés a pénzügyi működés zavartalanságát biztosítják, addig a szigorú
bankbiztonsági előírások és rendszerek a napi működés és ügyfélkiszolgálás alapfeltételeit teremtik meg.
Az MKB Bank minden bankfiókját, és irodaépületét kivétel nélkül a legmagasabb szintű bankbiztonsági beren
dezések felszerelésével védi. Komoly gondot fordítunk a meglévő berendezések karbantartására és maximális
üzembiztonságának megőrzésére. Bankbiztonsági munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a leg
újabb fejlesztésű eszközök megjelenését, és alkalmazásukkal megőrzik a felszerelt rendszerek korszerűségét.

Legfőbb bankbiztonsági intézkedéseink:
• 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 beléptetőrendszer
védi az illetéktelenek bejutásától.
• Az MKB Bank fiókjaiban a legszigorúbb előírásoknak is megfelelő 24 órás videokamerás megfigyelőrendszer 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, vagy annak kísérlete fordul elő banki területen. Ebben a rendszerben a támadásjelzésekkel
együtt az adott bankfiók videokamerás rendszerének képeit is átküldjük. A videokamerás megfigyelőrendszereink képanyagait már
számos esetben használta fel sikeresen a Rendőrség egy-egy bizonyítási eljárás kapcsán. A videokamerás megfigyelőrendszereink
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 munka
társaink 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 épü
letünkben 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 felfigyelhes
senek 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.
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• 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 egy-két 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 Rendőr-főkapitányság
Robotzsaru rendszeréhez, amely lehetővé teszi a bankfiókjainkban indított támadásjelzések automatikus, késleltetés nélküli
megjelenését a rendőrség azonnali reagálást biztosító bevetésirányítási 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 telepítése 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 események eredményes keze
lésére, ügyfeleink maximális kiszolgálására bankbiztonsági szempontból is. Módszereket kapnak a minél pontosabb személy
azonosításra, 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 rész
letesen bemutatja a Biztonsági szervezetet, és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos felelősségi köröket.
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A vélemény megismerése
– a kapcsolat ereje
A fejlődés megalapozása

A működésünkben érintett csoportokkal rendszeres kapcsolatok kialakítására
és kiegyensúlyozott kommunikációra törekszünk. Kiemelt érintetti csoportunk
az ügyfeleink. A velük kialakított kapcsolatokban törekszünk a vélemények
megismerésére és az igények legjobb kiszolgálására. Folyamatosan fejlesztjük
Call Centerünket, aminek eredménye a Kiváló Call Center minősítés elnyerésében
is megmutatkozott. Emellett odafigyelünk a szolgáltatások egyenlő hozzáférésének biztosítására és a pénzügyi tudatosság fejlesztésére is, amelyek a pénzügyi
szektor különösen fontos kihívásai.

Fajó János (1937–): Öröm – 50x40 cm, szitanyomat, papír
Fajó János díszítőfestő szakon végzett, Szentiványi Lajos tanítványaként, mesterének Kassák Lajost tekinti. Számos szabadiskola művészeti vezetője. A minimal art személytelen, modellező szemléletével ellentétben művészete megőrzi empirikus
gyökereit, a körből származó íves formavilág révén művein meghatározó szerepet játszik az érzékiség. A homogén felületek,
a végleges színhangzás kialakítása, a geometriai alapformákból, a körből, négyzetből és háromszögből kidolgozott elvek
térhatásúvá nemesítik a sík felületet.
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Érintettjeinkkel kialakított kapcsolataink
A felelős vállalati működés csak a működésünkben érintettekkel való együttműködésben valósítható meg. Érin
tettjeink 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.

Érintetti csoportok
Érintetti párbeszéd formája
		
Munkavállalók

Párbeszéd
gyakorisága

anonim boksz, KommenTár,
folyamatos
MKB Business Café, Szakszervezet, 		
Üzemi Tanács, Hírmondó, 		
vezetői Tájékoztatók, intrabank, e-mail		

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

Tulajdonosok
Közgyűlés, Felügyelő Bizottság
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

Ügyfelek

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

személyes tájékoztatás,
folyamatos
marketingkommunikáció, 		
ügyféloktatás, jótékonysági 		
kezdeményezésekbe való bevonás, 		
telefonos és e-mail ügyfélszolgálat,
panaszkezelés, honlap		

Civil és helyi
stratégiai együttműködések,
folyamatos
közösségek
kiállítások, klubok
			

• szponzoráció,
• támogatás,
• befektetések

Stratégiai partnerek
üzleti-értékesítési együttműködések
folyamatos
			

• közös termékek fejlesztése;
• keresztértékesítés

Szakmai szervezetek
részvétel a szakmai munkában
folyamatos
			

• bankszakmai kérdések,
• egyéb pénzügyi, gazdasági témakörök
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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 bankszakmai, és egyéb gazdasági szereplőket tömörítő szervezetekbe.

Tagságaink
Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete
Deutsches Ostforum München
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
Joint Venture Szövetség
Magyar-Bajor Baráti Társaság
Magyar Bankszövetség
Factors Chain International
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
MGYOSZ - Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Német Gazdasági Klub
Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága
NJSZT - Intelligens kártyafórum
Országos Humánpolitikai Egyesület
SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
XVII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete
Kereskedelmi és Iparkamarák
Nemzetközi Vegyeskamarák Magyarországon

Ügyfeleinkkel kialakított kapcsolataink
Egyik legfontosabb érintett csoportunk, akikre működésünk közvetlen hatással van: ügyfeleink. Ahhoz, hogy még
jobban megfeleljünk igényeiknek, figyelünk véleményükre, kérdéseikre és esetenként felmerülő panaszaikra is.
Visszajelzéseik alapján tudunk fejlődni és őket mind jobban kiszolgálni.
Ennek érdekében:
• Ügyfeleink számára 24 órán keresztül elérhető ügyfélszolgálatot működtetünk. E-mail, fax, internetes vissza
híváskérésen alapuló ügyfélszolgálat is az ügyfelek rendelkezésére áll.
• Munkatársaink hétfőtől péntekig 8 és 20 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 „hagyo
mányos” módon, levélben tett panaszokat is kivizsgáljuk.
• A panaszbejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül igyekszünk megválaszolni.
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• Amennyiben esetleg a közvetlen panaszkezelés – akár személyes egyeztetéseken keresztül – ügyfelünk
számára nem jár kielégítő eredménnyel, honlapunkon tájékoztatjuk, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek
állnak rendelkezésére.
• Az ügyfelekkel történő 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 ügyfélélmény mérése érdekében a Bank rendszeres próbavásárlásokat végez, mind a fiókhálózatban, mind alter
natív csatornákon keresztül egy próbavásárló cég közreműködésével. Büszkén jelenthetjük, hogy az értékesítési
kommunikációt vizsgáló próbavásárlások immár négy éve mutatják a Call Center elsőségét a magyar piacon, inter
netbanki megoldásunk kezelhetősége és funkcionalitása pedig évek óta ügyfeleink megelégedésére szolgál.
2010 egyik nagy újításaként a Top 10 Call Center verseny keretein belül további próbavásárlásokkal teszteltük telefonos ügyfél
szolgálatunk teljesítményét. Az első alkalommal megrendezett lakossági ügyfélszolgálatok (Call és Contact Centerek) versenyét a
GfK Hungária Piackutató Intézet bonyolította a Humán Erőforrás Alapítvány, a Magyar Marketing Szövetség és a Direkt Marketing
Szövetség szakmai támogatásával. A TOP 10 Call Center-díj kiírásán a szolgáltatók ágazatonként mérettethették meg magukat az
úgynevezett próbahívásos módszer segítségével: ennek keretében felkészült próbavásárlók értékelték az általános ügyfélkezelés
mellett a problémamegoldást, illetve a telefonos értékesítést. A rangos, több mint harminc vállalatot tömörítő mezőnyben az MKB
Bank ügyfélszolgálata két kategóriában is elvitte a pálmát a bankok között: a problémamegoldás és a bejövő hívásokat érintő értékesítési támogatás terén egyaránt az élen végzett. Ezzel – saját ágazatának legjobbjaként – Kiváló Call Center minősítést szerzett.
Ügyfeleink véleményének mélyebb megismerését szolgálja a félévente, a saját Call Centerünk által végzett tele
fonos megkeresésen alapuló elégedettségi vizsgálat is. 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 2010-ben egy
5-ös fokozatú skálán: 4,60. A 2010. évi felmérés eredményei azt mutatják, hogy ügyfeleink továbbra is leginkább
a kiszolgálás minőségével elégedettek, de idén is kiemelték a személyes ajánlatok szerepét.
Ezt az eredményt erősítette meg a bejövő hívásokban mért ügyfél-elégedettségi mutatószám is. Ebben a kutatás
ban a Call Center munkatársak telefonáló ügyfeleinket kérdezték benyomásaikról, véleményükről. A 6 880 darab
megkérdezés alapján az ügyfél-elégedettségi indikátor (a 6-os fokozatú skálán) 5,68.
A bank jellemzésekor tipikusan a korrektséget, az emberközpontúságot, az ügyfélbarát jelleget és az udvarias
kiszolgálást említették a megkérdezettek. Ügyfeleink változtatási javaslatai főleg a kommunikáció (túl sok
levél, áttekinthetőbb értesítések, számlakivonatok, alaposabb és elérhetőbb tájékoztató anyagok) témakörére
vonatkoztak. Ennek javítása érdekében a Bankon belül folytatódik a számlakivonatok racionalizálására irá
nyuló projekt, illetve az elektronikus számlakivonat népszerűsítésére vonatkozó törekvés – mely egyúttal a
környezettudatosság érdekében folyik.
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Godena Albert – Call Center, csoportvezető
Milyen tipikus feladataik vannak a Call Centernél?
Elöljáróban szeretném elmondani, hogy sok-sok évvel ezelőtt, a többi bankszereplőhöz hasonlóan mi is call centerként indultunk. Azonban a 2010-es évben felgyorsultak az események, megsokszorozódtak a feladataink, és ezzel együtt ki is nőttük a call
center fogalmát, így lettünk Contact Center. A munkánk egyik legfontosabb része a bejövő hívások, ügyfélproblémák kezelése.
Természetesen kimenő hívásokat is indítunk egyrészt telemarketinges célból, másrészt pedig ügyfeleinket is visszahívjuk, ha
például e-mailben jelzik problémájukat. Emellett a Call Center feladatai közé tartozik az e-mail-, és faxkezelés, valamint az üzleti
help desk működtetése, vagyis a fiókban dolgozó kollégák segítése. Ez akkor jellemző, amikor a kollégáink olyan nehézségbe
ütköznek, ami miatt nem tudnak segíteni az ügyfélnek. Ekkor természetesen mi átirányítjuk a hívást az illetékeseknek, és igyekszünk minden kérdést megválaszolni.
2008-ban pedig a Call Center részeként megalakult a Központi Reklamációkezelő Osztály (KRO), mint a Bank központosított
reklamációkezelő területe. Ezáltal központosított rendszerben tudunk kezelni minden panaszt, így reményeink szerint az ügyfeleink elégedettsége is növekedni fog.
Milyen típusú ügyfélmegkeresésekkel találkoznak? Milyen ezen belül a panaszok aránya?
Telefonos ügyfélszolgálatunkkal az a célunk, hogy valóban szolgáljuk ügyfeleinket, és segítsük őket abban, hogy gyorsabban,
kényelmesebben, egyszerűbben intézhessék banki ügyeiket, valamint jobban átlássák a számukra releváns szolgáltatások
működését. Fontos azonban, hogy a panaszok különbözőek. Összességében az ügyfélproblémák aránya a terület sajátosságainak köszönhetően magas, de ezen belül a hivatalosan rögzítésre kerülő reklamációk aránya igen alacsony. Ez saját sikerünknek
tekintjük, hiszen ez azt jelzi, hogy munkatársainknak sikerül ügyfeleink problémáit orvosolni, kérdéseiket megválaszolni.
Milyen elvek mellett végzik Önök az ügyfélpanaszok kezelését?
Hogyan kezelik a felmerült problémákat?
Azt valljuk, hogy akkor lehetünk sikeresek, ha a megkeresések során magas fokú empátiával kezeljük ügyfeleink problémáit,
természetesen a törvényi keretek betartásával. A fő elveink közé tartozik az is, hogy az ügyintéző nem bonthat vonalat. A mű
ködésünk során maximálisan arra törekszünk, hogy ügyfeleink ne távozzanak úgy, hogy ne kapták volna meg az elvárt útmutatást, segítséget. Minden felmerülő problémát igyekszünk megoldani, illetékesség esetén pedig jelzést adunk a bank különböző
társterületeinek. Minden esetben ügyfélbarát ügyintézés elveit tartjuk szem előtt, ehhez az is hozzátartozik, hogy visszahívjuk
ügyfeleinket, nem várjuk el, hogy ha adott pillanatban nem tudtuk kezelni a problémáját, akkor újból neki kelljen telefonálnia.
Sok esetben preventív intézkedéseket is teszünk annak érdekében, hogy ügyfeleinket segítsük. Például, ha valaki elfelejti aktiválni
hitelkártyáját egy bizonyos időn belül, akkor rákérdezünk, hogy szeretné-e aktiválni, hiszen ha lejár az érvényessége, akkor egy
összegben kell visszafizetni a hitelt. Nem szeretnénk, hogy ügyfeleink csupán figyelmetlenségből olyan helyzetbe kerüljenek,
amire nincsenek felkészülve.
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Milyen a benyomása az ügyfelek elégedettségéről a kapcsolatok alapján?
Fontosnak tartjuk azt, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük ügyfeleink elégedettségét. Ennek megfelelően gyakran végzünk kutatásokat ügyfeleink körében. Erre független piackutató vállalatokat kérünk fel, hiszen így az eredményeket össze lehet
hasonlítani a többi versenytárssal. Saját ügyfél-elégedettségi kutatást is szoktunk készíteni: kollégáink minden nap az első
bejövő hívás végén megkérdezik a hívó felet, hogy mennyire volt elégedett az ügyintézéssel, és hányast adna rá egy 6-os
skálán (ahol a 6-os érték jelzi azt, hogy teljes mértékben elégedett). Büszkeséggel tölt el minket, hogy a legutóbbi kutatás
eredménye szerint ügyfeleink elégedettsége átlagosan 5,68.
Felkeresik Önöket olyan esetben is az ügyfelek, amikor nem kérdezni szeretnének, hanem például köszönetet mondani,
vagy „dicsérni”?
Általában a hívás végén szokták megköszönni kollégáink segítségét, illetve gyakoriak az e-mailben érkező visszajelzések. Ezeket
az e-maileket pedig egy „büszkeség fal”-on gyűjtjük, hiszen ezek az eredmények mindenkit motiválnak, pozitív visszajelzések
arról, hogy jól végzik munkájukat és az ügyfeleink ezért hálásak. Számos példa van arra is, hogy ügyintézőink képeslapot vagy
levelet kapnak, de ezt mindenki saját asztalán gyűjti.
Tudna mondani néhány példát, történetet (természetesen nevek nélkül), amelyek különösen érdekesek, sikeresek voltak
2010-ben?
Tavaly volt egy olyan eset, amikor az egyik ügyfelünk nem kapta meg külföldre a bankkivonatait, és neki fontos volt, hogy ne
csak elektronikusan, hanem papíralapon is meglegyenek ezek a kivonatok. Hosszas folyamat volt, amíg a probléma okát és
megoldását felderítettük, és egy idő után az ügyfél már mindig csak egy konkrét kollégával szeretett volna beszélni. Természetesen mi erre lehetőséget adtunk, hiszen az adott ügyintéző ismerte legjobban a problémát és így az ügyfél elégedettségét
is növelni tudtuk. Egy másik esetünk is volt arra, amikor az ügyfél nem kapta meg a NetBANKárhoz szükséges aláíró jelszavát
külföldre, és ő is mindig egy konkrét ügyintézővel szeretett volna beszélni. Végül sikerült megoldanunk mindkét problémát, és
az ügyfeleink hálásak voltak kollégáinknak.
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Panaszkezelés
Ügyfeleink elégedettségének felmérése mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a reklamációkezelésnek, és
valódi tartalommal igyekszünk megtölteni a vonatkozó intézkedéseket.
A panaszokból leszűrhető folyamati, rendszerbeli hibákat 2010-ben is rendszeresen tárgyalta a Reklamációs Fórum.
Az ügyintézői hibákból fakadó panaszok már 2009-ben beépültek az ösztönzési rendszerbe, ezen esetek költségeit továbbra is az azt kiváltó terület viseli, ami mindannyiunkat magas szintű szakmaiságra kötelez. Céljaink,
hogy a panaszokat a törvényi és belső szabályozásaink szabta határidőkön belül 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.

Panaszok megoszlása

Személyes
45%

Telefon
22%
Bankon belüli
8%
E-mail
11%
Levél
10%

Fax
4%

2010-ben 10 017 panasz lezárása történt meg. A lezárt panaszok közel 1%-a a PSZÁF-hoz érkezett bejelentés volt.
A panaszok legnagyobb részét személyesen jelentették be, de jelentős volt az írásban, illetve telefonon eljutatott
észrevételek száma is. A panaszok fele (50%) ügyintézői hibára vezethető vissza, közel egyötöde (18%) pedig
az ügyfél tájékozatlanságára, termékismeretének hiányára. A panaszkivizsgálást követően az esetek 79%-ában
született elfogadó döntés, míg 21%-ánál az elutasítás volt indokolt. Az arányok az elmúlt évhez képest nem
mutatnak nagy változást.

Hibaok
Csalás, chargeback
Egyéb
Folyamathiányosság
Rendszerhiba
Ügyfélhiba
Ügyintézői hiba
Összesen

Panaszok aránya
6%
17%
2%
7%
18%
50%
100%

Panaszok megoszlása a döntés szerint
Döntés
Panaszok száma
Elfogadva
7385
Elutasítva
1978
Panasz visszavonva
302
Részben elfogadva
348
Egyéb
4
Összesen
10017

Panaszok aránya
74%
20%
3%
3%
0%
100%

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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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 a speciális igényű célcsoportok számára kínált termékek fejlesztéséig.
• 2010-ben is tovább bővítettük fiókhálózatunkat: új fiókot nyitottunk Miskolcon. Ezzel 87-re bővítettük fiókjaink
számát.
• A Student, Karrier, Gondoskodó, Campus és Professzori Klub, továbbá Nyugdíjas szolgáltatáscsomagjaink a
diákoknak, pályakezdő fiataloknak, a gyermekeik jövőjéről gondoskodni szándékozóknak, felsőoktatási intézmények oktatóinak, illetve a köztársasági elnök által kinevezett egyetemi tanároknak, továbbá nyugalmazott
ügyfeleink speciális igényei szerint kidolgozott termékeink.

Pénzügyi tudatosság fejlesztése: MKB NetBANKár/Személyes Pénzügyek
A pénzügyi tudatosság, a pénzügyi kultúra fejlesztése kiemelt fontosságú a bankok számára, hiszen ez az alapja a
megbízható ügyfélkör kialakításának. A pénzügyi ismeretek hiánya nem csak az egyes emberek életkörülményeit
nehezítheti meg – különösen az aktuális gazdasági válság eredményeként kialakult nehéz helyzetben –, hanem
a bankszektor számára is növeli a kockázati szintet.
Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk ügyfeleink oktatására, amelynek eszközei a biztonságos banki műveleteket
(készpénzfelvétel, e-bankolás, stb.) bemutató szóróanyagaink és interneten elérhető tájékoztató kiadványaink, a
termékek kockázatait bemutató kiadványok, a napi és heti hírlevél, a különböző elemzések.
Az internetbanki fejlesztés a Bank számára egy jövőbeni befektetést jelent, hiszen egy hatékonyan működő kommunikációs csatorna. Segítségével ügyfeleink saját számlakivonatukat böngészve pontosan nyomon tudják
követni, hogy mennyi pénz van a számlájukon, látják a tranzakciókat és mögötte a költések összegét. Az egyedi
tranzakciók listája azonban nem válaszol a manapság oly fontos kérdésekre:
• Mennyit költöttem ruhára/élelmiszerre/közlekedésre?
• Mire költöttem, hova tűnik a pénzem?
• Mire figyeljek jobban, mely költéseimet tudnám optimalizálni?
Az MKB internetbanki NetBANKár felületének Személyes Pénzügyek funkciója lehetővé teszi, hogy az ügyfelek tíz fő
és számos alkategória mentén térképezzék fel akár havi bontásban is pénzügyeiket. Mindezt ráadásul teljesen
önműködően, bármiféle felhasználói beavatkozás nélkül. A program automatikus elemzéseket készít a különböző
költési és bevételi kategóriákba sorolt bankkártyával történt költésekről, csoportos beszedések és egyéb számlára
terhelt tételekről, melyek kör- és oszlopdiagramokon megtekinthetők és tetszés szerinti időszakra bonthatók.
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Segítségével elkülönítve láthatók például a háztartás energiaellátására, telekommunikációra, élelmiszerre,
közlekedésre vagy kultúrára fordított kiadások. A készpénzes költések kategóriánkénti rögzítési lehetősége
választ ad arra, hogy az ATM-ből felvett készpénzt mire fordították. A Vizuális számlaegyenleg funkció a Személyes
pénzügyek funkcióból vagy az azt használó ügyfelek esetén a Számlaegyenleg oldalról indítható és az ügyfél
számláin történt pénzmozgások grafikus megjelenítésére szolgál.

Munkatársaink véleményének megismerése
Fontos számunkra, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki munkatársainkkal. Ezt többek között a következő csatornák segítik:
• 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.
• KommenTár a javaslatoknak és észrevételeknek az intraneten.
• Business Café rendezvénysorozat, ahol az Igazgatóság és Ügyvezetőség tagjaival lehetett beszélgetni.
• Negyedévente megjelenő belső újságunk a Hírmondó magazin.
Mindezek mellett több mechanizmus is működik Bankunknál, amelyek azt biztosítják, hogy a munkatársak és a
részvényesek javaslatokat tegyenek a legfelsőbb irányító testület számára:
• 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 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 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 kilenc tagból három 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 felügyelő bizottságban részt vevő három munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – az üzemi taná
cson keresztül tájékoztatja a munkavállalók közösségét a Felügyelő Bizottság tevékenységéről.
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A mindennapi
együttműködés
Munkatársainkkal közösen a sikerért

Alapértékeink között szerepel munkatársaink megbecsülése. A mindennapi közös
munka során olyan keretek és körülmények kialakítására törekszünk, amelyek biztosítják a lelkes és felkészült munkavégzést. Ezért nem csak a világos elvárások és
jól látható célok megfogalmazására törekszünk, hanem a munkaidőn kívüli közös
időtöltés lehetőségének megteremtésére is.

Humánerőforrás-stratégiánk
A Bank munkavállalóinak létszáma 2010-ban 2%-kal, 2 198 főre növekedett. Dolgozóink 97%-a teljes munkaidőben
dolgozik. A határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya szintén 97%. Az elmúlt évekhez hasonlóan a
dolgozók 99,7%-a a kollektív szerződés hatálya alá tartozik. Munkavállalóink kétharmada nő és egyharmada férfi,
és legnagyobb arányban a 30-40 éves korosztályba tartoznak.
A munkavállalók egészségének megőrzése érdekében egészségügyi szűrővizsgálatokat és menedzser egészségügyi szűrést is tartottunk 2010-ben, az előzőt 299 alkalmazott, míg az utóbbit 17 vezető vette igénybe.
Emellett 45 alkalmazottunkat képeztük ki defibrillátor használatára. Munkavállalóink számára kedvezményes fitneszszolgáltatásokat nyújtunk a Dévai utcai irodaházban munkaidő előtt és után, amit nagy számban igénybe is
vesznek az ott dolgozók. 2010-ben 7 sérülés történt, ami 144 nap kiesést okozott munkavállalóinknak.

Újházi Péter (1940–): Lények II. – 80x130 cm, olaj, vászon
Újházi Péter Székesfehérváron él. Bernáth Aurél és Kmetty János voltak a mesterei. Hosszabb svédországi tanulmányútja
után Rómában volt ösztöndíjas. Már pályája kezdetén elkülönült a fiatal művészek neoavantgárd törekvéseitől. Művészi
kifejezőeszközéül a falfirkák, gyermek- és barlangrajzok naivitását használja. Festményein a humor, az (ön)irónia uralkodik.
Leíró-elbeszélő formanyelve sajátosan könnyed, már-már gravitáció nélküli térbeliséggel párosul. A kép kerete nem lezárja,
hanem kitágítja, a végtelenbe folytathatóvá teszi, szövi tovább a mesét, mint a keleti szőnyegek ismétlődő motívumai.
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A megváltozott piaci és gazdasági környezet hatására, összhangban a Bank stratégiájával jelentős változások
történtek a Bank humánerőforrás-stratégiájában is. Míg 2009-ben elsősorban a humán költségek azonnali csökkentésére irányultak erőfeszítéseink (csoportos létszámleépítés, cafeteria rendszer csökkentése, stb.), addig a
2010. év főbb csapásirányai és hangsúlyai is átrendeződtek.
Az elmúlt évben továbbra is fontos szempont volt a humán költségek további racionalizálása, melyet az előző
időszakhoz képest már nem elsősorban „adminisztratív” költségcsökkentés formájában hajtottunk végre, hanem
olyan strukturális átalakításokat kezdeményeztünk, mely alapvetően változtatta meg a Bank szervezeti felépítését. Ezek a szervezeti átalakítások azonban nem csak a szervezet racionalizálását tűzték ki célul, hanem a megváltozott környezet és stratégiai irányok a Bank szervezeti felépítésére való leképezését is szolgálták.
A fenti folyamatok és körülmények új irányt mutattak a Bank humánerőforrás-gazdálkodásának. Felértékelődött
a hatékony belső humánerőforrással való gazdálkodás, a megváltozott üzleti irányok megfogalmazása és
annak kommunikálása a szervezet minden szintjén. Erősíteni kellett a belső ügyfél fogalmát, a társterületek
együttműködését, a Bank bizalmi és motivációs szintjét szervezeti és egyéni szinten egyaránt. Mindezt olyan
környezetben, amelyben az anyagi motivációs eszközök a korábbi évekhez képest jelentősen korlátozottak,
elindultunk abba az irányba, hogy az MKB alapértékeire építve – szakértelem és minőség – egy olyan vállalati
kultúrát formáljunk vezetői közreműködéssel, melyre a bizalom, támogatás, együttműködés, és mindezek hatására sikeres és eredményes banki működés a jellemző.
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 idegennyelv-ismeret, illetve az iparági tapasztalat mellett a törvényi előírások, belső szabályzatok, tervelőírások ismerete és alkalmazása
valamint az adott területen szerzett gyakorlat szerepel. A Hay Group által elkészített munkakör besorolási rend
szerben, valamint a szervezeten belül működő Teljesítményértékelési rendszer (TÉR) keretében egyaránt kialakítottuk azokat a munkakörökhöz kapcsolódó előírásokat, melyek pontosan specifikálják az egyes munkakörök
tartalmát, azaz a hozzájuk kapcsolódó feladatbeli, felelősségbeli elvárásokat, illetve az ezek ellátásához szükséges
végzettségbeli, illetve kompetenciabeli követelményelvárásokat.
Bankunk az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzésére, illetve kezelésére a jogszabályi követelményeknek
megfelelő eszközöket és intézkedéseket alkalmaz. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 110. §-a alapján elkészítettük
és a honlapunkon közzétettük az Összeférhetetlenségi Politikánkat. E mellett a szervezeten belüli érdekkonfliktusok és hatásköri összeütközések megelőzése, kezelése is biztosított, és szükséges esetben kikényszeríthető.
Ennek érdekében Bankunkban a szervezeti felépítés átlátható, a felelősségek és hatáskörök intézményen belüli
szétosztása világos, pontos és egyértelműen meghatározott.
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Teljesítményértékelés és karrierprogramok
2009-ben vezettük be a Teljesítményértékelési Rendszert (TÉR), amely amellett, hogy hozzájárul a vezetők
és a beosztottak közötti kommunikáció javításához, a vállalati célok egyéni szintre történő lebontásával
egyértelművé teszi az elvárt feladatokat és fejlesztési igényeket. 2010-re a teljesítményértékelésben résztvevők
aránya az előző évi 83%-ról 100%-ra emelkedett. A szervezet felsővezetői 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 felső vezetők négyszemközti értékelő megbeszélést folytatnak a Bank elnök-vezér
igazgatójával az adott évben elért területi eredményekről és a szervezeti szintű jövőbeni célkitűzésekről.
2010-ben még inkább felértékelődött a meglévő munkaerő-állomány megtartása és ösztönzése, elsősorban nem
anyagi jellegű motivációs eszközök alkalmazásával. A Bank ennek érdekében számos fejlesztési programot indított el.

Képzéseken résztvevők száma (fő)
Program
Talentum Program
Szakértői Klub
Vezetőképző programok
Retail szakmai modulrendszerű képzések
Wholesale szakmai képzések

2007
225
150

2008
358
150

2009
24
38
250
650
100

2010
103
101
218
365
300

Vezetőfejlesztési program elindítása
A környezeti változások és a belső reorganizáció szakszerű menedzselésének következtében jelentősen
felértékelődött a vezetői feladatokat ellátó személyek vezetői és menedzseri kompetenciáinak szerepe. A vezetői
készségek célirányos fejlesztésére szolgáló program előkészítését külön felmérés keretében végeztük az év
második felében.
A 360 fokos kompetenciafelmérés keretében, későbbi fejlesztési célzattal vizsgáltuk a teljesítményértékelésben is használt vezetői alapkészségek meglétét. Felmértük továbbá a szervezeti légkör néhány azon fontos
jellemzőjét (például motivációs és kommunikációs klíma), amelyek szorosan kapcsolódnak egy hosszabb távú
vezetőfejlesztési program fő irányainak kijelöléséhez.
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Tehetségmenedzsment-program elindítása
A tehetségmenedzsment a Bank tágabb értelemben vett ösztönzési rendszerének alappillére, egyben az egyik
leghatékonyabb motivációs eszköz. A banki pozicionális karrierszükségletek (belső mozgás, fluktuáció, természetes cserélődés), valamint az egyéni karrierfejlesztési és fejlődési célok összehangolása kizárólag ennek a
rendszernek a fenntartásával biztosítható. Éppen ezért a karriertámogatás formalizált keretek közé helyezése
és hosszú távú működési alapjainak lefektetése kiemelt vezetői és humánpolitikai feladat volt a tavalyi évben.
Az MKB-ban megvalósuló Karriertámogatási Rendszer nem a klasszikus, formális előmeneteli pályán való előre
lépési lehetőségek rendszere, hanem a banki szervezeti kultúrához illeszkedve, a hagyományos MKB értékekre
építő, egyedi támogatási rendszer. Ezek a szervezeti értékek többek között: a lojalitás, a belső utánpótlás nevelés
és a szakértelem. Ezeket alapul véve a teljesítmény, a személyes kompetenciák megléte és a senioritás elve
egyaránt érvényesül ebben a rendszerben.
Az MKB Karriertámogatási Program két éves ciklusokra épül, és négy különböző célcsoportot támogat vezetői
utánpótlás és szakértői vonalon.

Belső Coaching
Eredményesen haladt előre a 2008 második felétől folyó egyéni fejlesztési programok keretében megkezdett
belső coaching módszerének alkalmazása.
A coaching teljesítménynövelő módszer, lényegét tekintve egy „on the job” tapasztalati tanulási folyamat,
amely jelentősen hozzájárul a munkavállaló fejlődéséhez és a tőle elvárt teljesítmény megvalósításához.
A coaching folyamatban résztvevők útmutatást és támogatást kapnak ahhoz, hogyan oldják meg a munka
közbeni „elakadásokat”, miként szerezzék meg a magasabb teljesítmény eléréséhez szükséges eszközöket, készségeket. A coaching cél- és eredményorientált személyre szóló fejlesztés, amely támogatást ad a folyamatban
résztvevőknek belső erőforrásaik felismeréséhez és mozgósításához.
Különösen fontosnak tartjuk az eszköz alkalmazását az újonnan kinevezett vezetőknél, továbbá a komoly szakmai felkészültséggel, de vezetői tapasztalattal nem rendelkező, vezetői munkakört ellátó kollégák esetében, akik
a belső coaching segítségével jelentősen előrehaladhatnak a vezetővé válás útján.
Az ügyintézők motivációjának fenntartása a Call Centernél
Ezen a területen kiemelt figyelmet kell szentelni az ügyintézők motivációjának fenntartására, hiszen ebben a munkában magas a
fluktuáció és nagy a kiégés veszélye is. Ezért minden hónapban belső versenyt rendezünk, ahol meghatározott kritériumok alapján
értékeljük munkatársaink teljesítményét és az első húsz legjobban teljesítő kollégát jutalmazzuk.
Az ügyintézőinknek természetesen lehetősége van a továbbjutásra is, és fontos, hogy ők is lássák, hogy erre van lehetőség. Gyakori,
hogy a call center-es kollégáink később bankfiókba mennek át. Arra is van példa, hogy kollégáink back-office területre kerülnek át,
volt már olyan ügyintéző, aki termékfejlesztő, illetve felsővezetői asszisztens lett.
Az egy főre jutó átlagos képzési óraszám 2009-es 36 óra/főről 2010-ben 43 óra/főre emelkedett.
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Hetyei Szilárd – nyugati régió, vállalati referens
Mi a véleménye a munkatársak számára elérhető képzési programokról?
Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a Bank a dolgozók képzésére. Ezt személy szerint azért tartom jónak, mert nehéz
gazdasági környezetben a képzett munkaerő szerepe felértékelődik.
A munkatársak számára háromféle képzési csatorna áll rendelkezésre:
• belső elektronikus oktatási rendszer – e-learning: ez főképp a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését és vizsgák
letételét szolgálja;
• szakmai képzések: belső oktatások, melyeken egy-egy szakterület/termékcentrum mutatja be a fontosabb ismereteket,
bevezetett új termékeket, szolgáltatásokat;
• külső szakértők által tartott képzések: 2010-ben ilyen volt például egy Németországból érkezett szakember által tartott több
napos tréning, melyen egy speciális kockázatkezelési/elemzési módszertant ismerhettünk meg.
Ön részt vett már valamilyen képzésen? Ha igen, milyenen?
Igen. E-learning képzések kb. havonta vannak és általában kötelezők. Emellett a Bank rendszeresen szervez belső képzéseket,
melyeken szintén gyakran részt vettem.
Milyen tapasztalatai vannak? Mennyire volt hasznos, mennyire volt szakmai, illetve kitekintő a program?
Ezeken a képzéseken a szakmai jelleg a meghatározó, belül nagyon széles a paletta, mivel a vállalati referenseknek széles körű
szakmai tudással kell rendelkezni a megfelelő szintű munkavégzéshez.
Ön milyen karrierprogramban vett részt az MKB Banknál?
A Bank által meghirdetett karrierprogramokba legalább három éves banki múlttal rendelkező munkatársak jelölhetőek. A prog
ramra a közvetlen vezetők javasolják a munkatársakat, akik pályázatot nyújthatnak be. A pályázatok és személyes interjúk alapján
döntenek a felső vezetők a programba bekerülők köréről. Engem a négy karrierprogramból a „tehetség” programba választottak be.
Mi a véleménye, milyen tapasztalatai vannak erről a programról?
Azt gondolom, hogy a képzett munkaerő megtartásához, a motiváció erősítéséhez nagymértékben hozzájárul, azáltal, hogy
hosszú távú perspektívát tud nyújtani a rövid távú célok és eredmények mellett. Ez amellett, hogy egy komoly szakmai fejlődési
lehetőség, egyben a korábbi munka elismerése is, és annak jelzése, hogy hosszú távon számít ránk a Bank.
Nagyon jónak tartom azt, hogy a program keretében egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki minden résztvevő számára. A program
során és eredményeképpen pedig előrelépési lehetőségek nyílnak meg, nagyobb eséllyel lehet pályázni magasabb pozíciókra.
Milyen a Bank teljesítményértékelési rendszere?
Minden munkatárs visszajelzést kap a teljesítményértékelés révén a vezetőjétől, arról, hogy mennyire elégedettek a munkájával,
mik az erősségei, gyengeségei, milyen területeket, képességeket szükséges továbbfejleszteni.
A vezetők előre meghatározott szempontrendszerek alapján értékelik a munkatársakat, illetve a munkatársak is saját magukat.
A két értékelés megvitatására személyes megbeszélések formájában kerül sor. Ez a rendszer az összbanki tervek egyre n
 agyobb
mértékű személyi szintre történő lebontásával, ahhoz is hozzájárul, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mi a pontos
személyi elvárás, illetve nyomon követhető, hogy a kitűzött célokat ki milyen mértékben tudta teljesíteni.
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Kezdeményezéseink eredményességét az is mutatja, hogy évről évre csökken a Banktól kilépők száma. 2010-ben
mindössze 10,5% volt a kilépők aránya (231 fő). A kilépők közel fele (46%) saját kezdeményezésre hagyta el a
Bankot. A kilépők tipikusan a 30-40 éves korosztályból kerültek ki.
További munkavállalói adatokat olvashat az MKB Bank számokban fejezetben.

Az MKB Bankból kilépők aránya
a munkavállalók százalékában
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Programok munkatársaink és gyermekeik számára
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 a Degas-tól Picasso-ig, NUDA VERITAS – Klimt és a bécsi Szecesszió kezdetei 1895-1905,
Fernando Botero képei a Szépművészeti Múzeumban, a Lucien Hervé 100 (1910-2007) kiállításokat, egy alkalommal
pedig ingyenesen is megtekinthették azokat.

Hangyásiné Aradi Csilla – Vállalati Termékmenedzsment
és Értékesítéstámogatás szakterület, termékgazda
Milyen rendszerességgel szokott részt venni a munkatársaknak szervezett kulturális programokon?
A Szépművészeti Múzeumban rendezett kiállításokat igyekszem nem kihagyni, és rendszeresen élek a Ludwig Múzeum bérlet
által biztosította lehetőségekkel is. A Szépművészeti Múzeum lehetőséget biztosít az Bank munkatársai számára az időszaki
kiállítások ingyenes megtekintésére a látogatási időn kívül. A Ludwig Múzeum bérletet egy hétvégére lehet igényelni, mellyel
valamennyi kiállítása megtekinthető, külön érdekesség, hogy a programokon az egész család részt vehet.
Milyen sikere volt a programoknak? Átlagosan hány résztvevője szokott lenni a programoknak?
A Bank körültekintő program- és intézményválasztását fémjelzi, hogy a kiállítások mondhatni „teltházzal” mennek, nagy az
érdeklődés a kollégák részéről. Ezek az alkalmak egyrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a mindennapok rohanásában
ne mulasszunk el magas színvonalú kiállításokat, ha úgy tetszik, egy programfigyelőként is funkcionál a lehetőség és egyben
remek feltöltődési lehetőséget biztosít az íróasztal melletti egész napos szakmai „robotot” követően.
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Mi a véleménye, mennyire alkalmasak ezek a programok a közösségformálásra, az élményszerzésre?
Mivel ezeken a programokon bankon kívüli, civil környezetben találkozunk a kollégákkal, alkalom nyílik magánbeszélgetésekre
olyanokkal is, akikkel egyébként csak a szigorú időbeosztással egymást követő munkamegbeszéléseken van alkalmunk találkozni. Ezek a közös élmények, a közös érdeklődés felfedezése aztán erősítik a munkakapcsolatot is.
A közvetlen kollégákkal a programokat követő napokban meg lehet beszélni, vitatni a látottakat, ez színesíti, oldja a szoros
munkatempót, alkalmat ad a néhány perces kikapcsolódásra, mely szintén pozitívan befolyásolja a munkateljesítményt.
Mi fogta meg Önt a leginkább 2010-ben, melyik programot élvezte a legjobban?
Nekem nagyon tetszett a közönséget leginkább megosztó Szépművészeti Múzeum-beli Botero-kiállítás erőteljes színeivel,
rendhagyó formavilágával, derűjével. Talán pont azért, mert felüdülést jelentett a mi nagyon szabályozott keretek közt zajló
mindennapi életünkben. Szívesen elfogadnék egyet az irodánkban is, pozitívan befolyásolná a munkakedvet. Nagyon kedvelem a Ludwig Múzeum bérletet is, rendszeresen igénybe vesszük férjemmel és egyetemista gyermekeimmel. A MÜPA épü
lete már tágasságával, építészeti megoldásaival, európai színvonalú miliőjével is komplex élményt nyújt a belépő számára.
Milyen programot látna szívesen az elkövetkezőkben?
El tudnék képzelni egy olyan, színházakkal létrejövő együttműködést, melynek keretében például egy Nemzeti Színház bérletet vagy MÜPA hangversenybérletet vehetnének igénybe a Bank dolgozói, a Ludwig Múzeum bérlet mintájára.

Munkatársaink gyermekei – folytatva a korábbi esztendők hagyományait – az év folyamán a tárlatokhoz
kötődően, valamint a Ludwig Múzeum Martin Munkácsi: Think While You Shoot kiállításhoz kapcsolódóan számos
gyerekfoglalkozáson vettek részt.
Folytattuk a 2008-ban indított MKB Café Pódiumbeszélgetések sorozatunkat, amelynek a XIII. kerületi Kassák utcai
irodaházunk étterme adott otthont. Februárban Jankovics Marcell filmrendező, művelődéstörténész, áprilisban
Rubik Ernő feltaláló-üzletember, májusban Esterházy Péter író, júniusban Kulka János színész, októberben Müller
Péter író, végül novemberben Rudolf Péter színész fogadta el meghívásunkat. 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 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.

41

Földvári Mariann – Projektvezetés és koordináció szakterület, munkatárs
Milyen rendszerességgel szokott részt venni a munkatársaknak szervezett MKB Café rendezvényeken?
2008-ban indult az MKB Café, rögtön nagyon nagy népszerűséggel. Ezt a meghívottak személye is szavatolta, hiszen számos
nagyon érdekes embert hívtak meg a szervezők. Magam is rendszeres látogató vagyok.
Mondana róluk pár szót, hogy miről szólnak ezek a programok?
A program első felében általában a moderátor kérdezi a meghívott előadót az életéről, munkájáról, majd a munkatársak is
tehetnek fel kérdéseket. A programhoz kapcsolódik egy kis játék is, a kezdés előtt mindenki kap egy kvízkérdés-sort, amire a
válaszok a beszélgetés során hangoznak el. A helyesen válaszolók között a beszélgetés végén a meghívott előadó által hozott
ajándékokat (például könyvet) sorsolnak ki. A beszélgetést követően pedig egy kis üdítő és szendvics mellett van lehetőség
kötetlenül is folytatni a megkezdett párbeszédet, a munkatársak között, és az előadóval egyaránt.
Mi a véleménye, miért ilyen népszerűek ezek a programok a munkatársak körében?
Izgalmasak a meghívott személyek, érdekes dolgokat tudhat meg róluk az ember. Ezen felül ez egy nagyon jó forma arra, hogy
a munka mellett a kikapcsolódásra is jusson idő. Feldobja a hétköznapokat, hiszen itt alkalmunk nyílik a kollégáinkkal a munkán
kívüli témákról is beszélgetni. A munka közben erre nincs mód, hiszen mindenki siet és végzi a feladatát.
Mi fogta meg Önt leginkább a 2010-ben szervezett programok közül, mi tetszett a legjobban?
Többek között az egyik legnagyobb élményem Müller Péter szereplése volt, nagyon szeretem az írásait, minden könyve meg
is van otthon. Be is hoztam valamennyit, és a beszélgetés végén kértem, hogy dedikálja őket – nagyon meglepődött és örült,
mikor meglátta az első könyveit nálam.
Mi jellemzi az MKB Business Café rendezvényeket?
Ezeken a beszélgetéseken a „főnökök” a beszélgetőpartnerek, azaz az MKB vezetői. Az érdeklődés ennek megfelelően általában
az érintett területekről szokott nagyobb lenni. Nagyon érdekesek ezek a programok is, hiszen a vezetőkkel ritkán beszélgetünk
a napi munka során, főleg olyan témákról, mint az életútjuk, a hobbijaik és élményeik.
Olyan érdekességek is kiderülnek, hogy például az egyik vezető évi rendszerességgel megvendégeli munkatársait, s ekkor kizárólag ő főz, vagy, hogy egyik hobbija a famegmunkálás, és a kertjükben lévő szaletlit a saját tervei alapján készítette
önállóan, szakember segítsége nélkül.
Azért jók ezek a programok, mert kötetlenebb viszonyokat teremtenek a vezetők és a beosztottak között.
Milyen programokat látna szívesen az elkövetkezőkben?
Volt korábban MKB Bál, amit nagyon jó volna újra feleleveníteni. Nagyon jó élmény volt évente egyszer közösen ünnepelni, és
találkozni a budapesti és vidéki munkatársakkal is, akikkel addig csak telefonon tartottuk a kapcsolatot. Remélem, folytatódnak
az ilyen közösségformáló rendezvények, hiszen ezek meghatározóak a munkán túli közös élmények kialakításában.

Az év folyamán ismét több kvízjátékot indítottunk munkatársaink számára részben az MKB Gyűjtemény
népszerűsítésére. Sportszponzorálásaink tudatosítására és népszerűsítésére Kvízgaléria címmel háromrészes,
online játékot szerveztünk.
A tavasz folyamán harmadízben írtunk ki rajzpályázatot a bankcsoportunkban dolgozó munkatársaink gyermekei és unokái számára. A beérkezett közel száz pályázatot szakértő zsűri bírálta el, melynek tagjai között helyet foglalt Jankovics Marcell, Kossuth-, és Prima Primissima díjas rajzfilmrendező és Keresztes Dóra grafikus is.
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 z életkorok szerint kiírt verseny első helyezettjei egy-egy hetes meglepetéstábori részvételt, a többiek könyv
A
utalványokat nyertek.
Újdonságképpen első alkalommal szerveztünk fotópályázatot a kollégáknak. A négy kategóriában – sport, város,
természet, ember – pályázatra beérkezett, a vártnál sokkal magasabb színvonalú, több száz képet Korniss Péter
Kossuth-díjas fotóművész vezetésével a Göbölyös Luca fotóművészből és Rubovszky Éva az MKB Gyűjtemény
kurátorából álló zsűri értékelte.

Korniss Péter – Kossuth-díjas fotóművész
Hogyan került kapcsolatba az MKB Bankkal, illetve az általuk szervezett fotópályázattal?
Egyrészt személyes kapcsolat révén: a Bank művészeti gyűjteményének kurátora kedves ismerősöm. Másfelől a Bank több esetben is használta a fényképeimet a kiadványaihoz.
Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen ilyen pályázatok zsűrijében?
Nagyon elkötelezett híve vagyok a fotográfiának, ez nem csak a foglalkozásom, hanem az életem is egyben. Nagyon sok pályázat zsűrijében részt veszek, világszintűektől amatőrökig egyaránt, már sok éve. Emellett nagyon lelkes volt a csapat, ami felkeltette az érdeklődésemet. Be kell, hogy valljam, meg is lepett, hogy mennyire lelkesek voltak a pályázók, és szemlátomást komoly elkötelezettséggel és elszántsággal fotóznak. Pedig a banki vezetőkről és alkalmazottakról nem feltétlenül az jut az ember
eszébe, hogy szabadidejük jelentős részét fotózásra szánják. Nagyon pozitív élmény volt ezt megtapasztalni.
Milyen szempontok szerint döntenek a beérkezett művek között egy ilyen pályázat esetén?
Egyértelműen a minőség a meghatározó. Ez azonban minden esetben relatív – értem ezalatt, hogy az adott pályaműveket
mindig az adott pályázat képeivel kell összevetni, és így kiválasztani a legjobbakat. Nagyon jó színvonalú képek közül kellett választanunk. Némileg megkönnyítette a dolgunkat, hogy különböző kategóriák voltak, így a kategóriákon belül már
könnyebb volt az összehasonlítás.
Volt-e olyan pályamunka, ami különösen megérintette?
Nem tudnék egyetlen képet kiemelni, ami viszont meglepett és máig eszembe jut, hogy az „utazás” kategória képein világosan
tükröződött, hogy ezek az emberek szabadidejüknek milyen jelentős részét szánják minőségi képek készítésére. És itt nem emlékképekre gondolok, hanem fotográfusi szemmel, komoly idő- és energiaráfordítással készített képekre, amelyek technikailag,
látásmódjukat tekintve is nagyon igényesek voltak.
Melyik kategóriában voltak „ügyesebbek” a versenyzők (sport, város, természet, ember) – ha volt ilyen?
Számomra meglepetés volt, hogy a „sport” kategóriában milyen jó képek születtek, ugyanis a sport-fotózáshoz komoly tudás
szükségeltetik. Ahogy már említettem, az „utazás” kategória képei kiemelkedőek voltak.
Milyen élmény volt amatőrök fotómunkáit zsűrizni?
Ha ilyen színvonalú egy verseny, akkor nagyon jó. Az ember akkor érzi jól magát, ha jó képeket lát – és ez nem azon múlik, hogy
profik, vagy amatőrök a pályázók.
Éppen ezért azt javaslom a Banknak, hogy csináljanak ebből a kezdeményezésből hagyományt. Ahol ilyen lelkes emberek, ilyen
komoly munkát fektetnek a hobbijukba, azt mindenképpen érdemes megosztani a közösséggel.
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Bankunk 2010-ben csatlakozott az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület által
szervezett Egészséghíd PartnerLánc egészségtudatossági kampányhoz, melynek fővédnökségét Schmittné
Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége látta el. A kampány keretében kiírt Egészség Totó nyertesének Szűcs
Anikó, az Ingatlanfinanszírozási szakterület munkatársa bizonyult.

Körtvélyes Éva – Egészség Hídja Összefogás, elnök
Hányadik ilyen rendezvény/kampány volt 2010-ben és miben különbözött az előzőektől?
A második ilyen kampányunk volt. Az első, 2009-ben csak egy ingyenes pilot projekt volt. Akkor nem kerestünk fel új cégeket,
a már meglévő támogatókkal dolgoztunk. 2010-ben nagyobb hangsúlyt fektettünk új vállalatok bevonására és a profibb
kivitelezésre.
Kik voltak a kampány 2010. évi arcai?
Ugyanazok, akik az Egyesület arcai évek óta: Sebestyén Márta, Dobó Kata, Detre Diána és Galambos Erzsi. A fővédnök pedig
Schmittné Makray Katalin.
Hogyan értékeli a kampány eredményeit?
A vállalati HR-esek visszajelzései alapján pozitívnak értékelem, sok dolgozó vett részt a nyereményjátékban, a Sparnál például
majdnem kétezren. Ha már csak pár ember tudott meg több információt a betegségről és a megelőzésről, az is életet menthet,
és ez a legnagyobb eredmény.
Mesélne röviden a 2011. évi tervekről?
Ismét szeretnénk a Partnerlánc programot megszervezni, még több cég dolgozóinak a bevonásával. Idén is lesz séta,immáron a 10. jubileumi. Ennek alkalmából szeretnénk megint meghívni egy világhírességet. Emellett több vidéki nagyváros
is szervez sétákat, egészségnapokat már most tavasszal és nyáron is, ezekben tevékenyen részt veszünk.

A Bank támogatásával ismét népes, több mint 50 fős küldöttség képviselte az MKB-s színeket a Magyar Bankok
Sporttalálkozóján, melyen középmezőnyben végezve a 7. helyet szereztük meg.
Dolgozóink segítő szándékát tükrözi, hogy 2010 folyamán megrendezett 6 véradási lehetőség során összesen
206-an adtak vért.
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Díjak, elismerések 2010-ben
A működésének minden elemében kiemelkedő minőségre törekvő MKB Bank szakmai sokoldalúságát évről évre
rangos díjakkal ismerik el. 2010-ben egymástól igencsak távol eső tevékenységi körökben sikerült megtisztelő
elismerésre szert tennünk, amelyek egyaránt tanúsítják munkatársaink szakértelmét és ügyfélközpontúságát.
Két első hely Az Év Elsődleges Forgalmazója versenyben
Az elsődleges forgalmazók közt egyedüliként az MKB Bank két kategóriában is első helyet szerzett az Állam
adósság Kezelő Központ által meghirdetett Az Év Elsődleges Forgalmazója versenyben, ahol is öt – objektíven
mért – kategóriában értékelték az elsődleges állampapír-forgalmazók 2009-es teljesítményét:
A 2009. évben a legnagyobb másodlagos piaci részesedést elért Elsődleges Forgalmazó kategória: az MKB Bank
által lebonyolított 5 497 Mrd Ft forgalom 15,86%-a az elsődleges forgalmazók teljes másodpiaci forgalmának;
Elsődleges piaci részesedését 2009. évben legdinamikusabban növelő Elsődleges Forgalmazó kategória: az aukciókon 2008-ban elért 7,3%-os részesedésünket 2009-ben 10,45%-ra növeltük.
Kiváló Call Center minősítés az MKB Bank ügyfélszolgálatának
A problémamegoldás és a bejövő hívásokat érintő értékesítési támogatás kategóriákban egyaránt az MKB Bank
ügyfélszolgálata bizonyult a legjobbnak a GfK Hungária Piackutató Intézet által alapított TOP 10 Call Center-díj
ez évi kiírásán. Az általános ügyfélkezelés kategóriában mindössze egyetlen százalékkal maradtunk le az
aranyéremről. Az MKB Bank ezzel kiérdemelte a Kiváló Call Center minősítést a több mint harminc cég, köztük
nyolc bank részvételével zajló megmérettetésen. A próbavásárlók közel 250 000 kérdéssel tesztelték az induló
cégek ügyfélszolgálatainak felkészültségét. Az elnyert díjaknak köszönhetően egy éven keresztül viselhetjük
a Kiváló Call Center címet.
MagyarBrand lett az MKB Bank
Az elmúlt években több alkalommal is kiérdemelt Superbrand minősítés után tavaly MagyarBrand lett az MKB
Bank. Az objektív cégadatok (tradíció, tulajdon, menedzsment, ismertség, foglalkoztatás), valamint a független
szakemberekből álló MagyarBrands Bizottság szubjektív döntése (reputáció és identitás) alapján az MKB Bank
meghatározó magyar márkának számít. Büszkék vagyunk arra, hogy már indulásának évében megszereztük ezt
az elismerést a legkiválóbb hazai brandeket előtérbe helyező programban.
Első helyezés Az év lakossági bankkártyája 2010 kategóriában
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége és a Magyar Képzőművészeti Egyetem ismételten pályázatot hirdetett forgalomban lévő sorozatgyártású bank- és hitelkártya design témában.
A szakértő zsűri által legjobbnak választott kártyának Az év lakossági bankkártyája 2010 kategóriában egyénileg
benevezett MKB MasterCard Unembossed Student választható, festményrészletes design-ja (képzőművészeti
gyűjteményünk kiemelkedő műve Mattis-Teutsch János Kompozíció) bizonyult.
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A természeti környezet
védelme
Jelenünk és jövőnk megőrzése

Mindennapi működésünk alapja a megbízhatóság és tisztesség, amely 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.
Működésünk során alapvetően az energia- és papírfelhasználással, valamint a hulladékok termelésével kap
csolódunk természeti környezetünkhöz. Nagy hangsúlyt fektetünk az energiaforrások hatékony és gazdaságos
felhasználására, a környezeti terhelés csökkentésére.
Számos olyan intézkedést és programot dolgozunk ki, amelyek segítenek minket környezetünk megőrzésében.
2010-ben megvalósított környezetvédelmi intézkedéseink:
• A 2010-ben megvalósított új és a teljes felújításon átesett meglévő fiókoknál is szem előtt tartottuk, alkalmaztuk
az energiatakarékos megoldásokat.
• Energiahatékonyság szempontjából lényeges hőszigeteléseket építettünk be, az alkalmazott szellőző, fűtő- és
hűtőrendszerek is kielégítik valamennyi energetikai és környezetvédelmi előírást.
• Meglévő nagyméretű fiókjaink ki nem használt területeit leválasztott rendszerekkel üzemeltetjük, külön szabályozzuk.
• Megvalósítottuk a Dévai utcai épületünk szabályozástechnikai finomhangolását az érzékelők tartózkodási
zónába helyezésével, tavaszi-őszi időszakban az ún. átmeneti állapot kezelésével. Ebben az üzemállapotban az
épület észak-déli tájolásából adódó hőterhelési különbség kezelhetősége energiafelhasználás szempontjából
hatékonyabb. Kihasználhatóbbá vált az ún. szabad hűtés. (15 C˚ alatt a hűtővizet a tetőn elhelyezett lamellás
hőcserélővel hűtjük, az elektromos üzemű hűtőgép igénybevétele nélkül.)

Kondor Béla (1931–): Babits Mihály: Veronika kendője II. – 64x54 cm, monotípia
Kondor Béla az 1950-es évek etikai és esztétikai válsága után a képzőművészet szellemi feladatainak újragondolója,
az emberiség egyetemes kérdéseivel, a vallással a filozófiával foglalkozó művésze lett. Verseivel, grafikáival új
kifejezőeszközöket formált meg. Babits Mihály költészete foglalkoztatta leginkább. A monotípia, ugyan grafikai eljárás, de
mindig csak egyetlen példányban készült, így minden lap más és más. A Veronika kendője témakör, Krisztus-arc rajzolat
megjelenítésének hat változatát ismerjük. Ez a legszínesebb, a leglágyabb. A megbékélt, megbocsátó Krisztust ábrázolja, de
a korábban megszokott szép férfiarc helyett egy koponya lenyomatának rideg vonásaival idézi meg a fájdalmas halált.
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• Befejeztük valamennyi külső reklámfeliratunk fényforrásainak energiatakarékos LED-re történő cseréjét (külső
frízek, világító feliratok, forgó, illetve álló konzolok, cégérek stb.) Ezeknél az elemeknél a beavatkozás több mint
30% megtakarítást eredményez.
2011-ben folytatni szeretnénk a belső reklám és egyéb világító elemek cseréit. A fiókoknál energetikai szempontból is végzünk felmérést, javaslatokat téve a hatékonyság javítására (hőszigetelés, nyílászárócsere, külső
árnyékoló stb.).
2010-ben 17 655 000 kWh villamosenergiát használtunk fel, ami megközelítőleg annyit tesz ki, mint 3 985 darab
négyfős háztartás éves fogyasztása összesen.
Egy főre eső földgázfelhasználásunk kb. 20 GJ volt 2010-ben, ami 5 555 kWh-nak felel meg.

Saly Gábor – MKB Üzemeltetési Kft., osztályvezető
Elmondaná, hogy milyen céllal valósították meg a Dévai utca 23-ban az irodai klímaszabályozás javítását?
A beruházás nyomán az igényelt szobahőmérséklet szobánként változtatható. Az átmeneti időszakban a hűtési és fűtési rendszerek
együtt tudnak működni, a kívánt igény szerint, a szabadhűtő berendezésünk kapacitását pedig maximálisan ki tudjuk használni.
Mi volt a célja a Székházban megvalósított étteremfelújításnak?
Az étteremfelújítás során az immáron tizenöt éves technológiát korszerűsítettük. Emellett a felújítás lehetőséget adott arra is,
hogy a választék egészségesebb ételekkel bővüljön, és kialakítsunk egy kulturált nagyobb kínálatú büfét. A forgalom növeke
dett, amit mindenképpen pozitív fogadtatásnak gondolok. Negatív visszajelzést nem kaptunk.

Tevékenységünk során igyekszünk a lehetőségekhez képest minimálisra csökkenteni a felhasznált anyagok
mennyiségét. 2008-tól az ügyfeleink számára készített kiadványainkat újrahasznosított papíron jelentetjük meg,
és elindítottuk a Zöld Iroda programot. Bankunkban az elektronikus dokumentumkezelést fokozottan érvényesítjük, odafigyelünk arra, hogy a vállalaton belüli kommunikáció is teljes mértékben e-mailen keresztül történjen, a dokumentumokat ne faxon, hanem e-mailben továbbítsuk és az ügyfeleinket is erre ösztönözzük. Ennek
érdekében a Call Center munkatársai felhívják ügyfeleink figyelmét a papíralapúról az elektronikus bankkivonatra
való áttérésre.
Mindezek ellenére azért növekedett mégis Bankunknál a papírhulladék mennyisége, mert 2010-ben
megkezdődött az irattári selejtezés. Az anyagokat helyben válogatjuk és zúzzuk le, ez okozza a papírhulladék
mennyiségének kiugró emelkedését.
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Nem veszélyes hulladék (kg)
Név
Papír
Csomagolóanyag
Összesen

2007
39 000
3 000
42 000

2008
41 000
2 800
43 800

2009
24 650
31 200
55 850

2010
184 183
7 310
191 493

Bár működésünk során egyre nagyobb mértékben használtunk elektronikus nyomtatványokat, az adatgyűjtésben
a felhasznált nyomtatványok mennyiségébe 2010-től kezdődően beleszámítjuk a Díjbeszedő Zrt. által ügyfeleink
számára küldött nyomtatványokat és borítékokat is. Ez okozza ennek a mutatónak az emelkedését.

A felhasznált anyagok mennyisége (kg)
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

2010
242 695
262 854
505 549

A hulladékok kezelése is kiemelt fontossággal bír működésünkben. Külön gyűjtjük a veszélyes hulladékot, és a
használt nyomtatópatronokat, amelyek a jogszabályoknak megfelelően kerülnek feldolgozásra.

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

2007
1 905
158
21 971
24 034

2008
1 320
127
12 600
14 047

2009
2 458
15 550
18 008

2010
2 147
17 150
19 297

Üvegházhatású gázok közül csak szén-dioxid kibocsátása fordult elő vállalatunknál, az is a fűtés és az elektromos áram használata révén. Bár a földgázfelhasználásból eredő kibocsátott szén-dioxid mennyisége némileg
növekedett, de a villamosenergia és távhőfelhasználás optimalizálására irányuló energiatakarékossági törekvéseink nyomán az összes kibocsátott szén-dioxid mennyiség 97 tonnával csökkent 2009-hez képest.

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

2010
917
917
7 231
7 062
169
8 149

Tisztában vagyunk vele, hogy jelentős környezeti hatása van a közlekedés által okozott kibocsátásoknak. Az autó
használatból fakadó környezeti terhelést úgy próbáljuk csökkenteni, hogy a fióklátogatásokat, a szakterületekkel
összevontan, hatékonyan együttműködve szervezzük, így csökkentve a fölösleges ingázásokat.
Vízkibocsátásunk mértéke megegyezik a vízkivétel mennyiségével, ami 35 239 m3 volt 2010-ben.
További környezeti adataink az MKB Bank számokban fejezetben olvashatók a jelentés végén.
Nem csupán irodahasználatunk révén van hatásunk a környezetre, hanem üzleti működésünk során is.
Éveken át tartó előkészületek után egy hét alatt épült fel 2010 májusában a nyugat-magyarországi Lövőn az a
szélerőmű, mely egyben az első, MKB által finanszírozott szélenergetikai projekt. Az MKB 2008 óta a beruházó
Greenergy stratégiai partnere az energiahatékony, illetve zöldenergetikai projektek finanszírozásában.
A megújuló energiaforrásokkal összefüggő projektek részaránya még csak 10-15%-os a Bank által finanszírozott energetikai beruházásokon belül, de súlyuk folyamatosan nő majd. Ezek sorában kiemelkedő helyet foglal
el a lövői szélerőmű.

Az MKB Unionbank (Bulgária) környezetvédelmi törekvései
Az MKB Unionbank immár több egymást követő éven keresztül előretekintően társadalmilag felelős intézmény. 2010-ben
az ügyfél-kötelezettségeknek való megfelelésen túl a Bank és alkalmazottai a társadalom és a természet gondjai iránt is
elkötelezettséget vállaltak. Nem véletlen, hogy a Környezetvédelmi lábnyomod a Te felelősséged mottó lett a vállalati társadalmi
felelősségvállalás kampány jelszava. A bank gyermekvédelmi, véradó, zöld életmódot és tevékenységeket valamint természeti
örökség-védelmi kezdeményezéseket támogatott.
A világ több mint 100 országában működő nemzetközileg is jól ismert környezetvédelmi szervezettel, a WWF-fel karöltve a
tipikusan társadalmi kérdéseket taglaló Éves Banki Naptárt adtuk ki. 2010-re mottónk az Élő természetért volt. Így támogattuk a
WWF-et és fejeztük ki bizalmunkat az iránt, hogy az általunk ismert világ szépségeit és változatosságát a mai generáció megőrzi
a jövendő nemzedék számára.
Végezetül az MKB Unionbank támogatta a népszerű Osem (Nyolc) bulgár magazin Védjük meg a vadgesztenyefákat kampányát.
132 feromoncsapdát tettek ki a Boris’ Kert központi völgyében a vadgesztenye aknázómolyok ellen, melyek pusztítják a főváros
egyik szimbólumát.
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Anyavállalatunk, a BayernLB finanszírozza Bajorország első privát geotermikus erőművét.
A BayernLB strukturált finanszírozás keretében sikeresen végrehajtotta egy geotermikus erőmű első privát projektfinanszírozását
Bajorországban, együttműködésben a Süddeutsche Geothermie-Projekte Gesellschaft (SGG) fejlesztési vállalattal.
Az Ayhing közeli Dürrnhaarban található erőmű hosszú távú finanszírozása 35.6 M euróra rúg.
„Az erőmű, mely Münchentől délkeletre helyezkedik el, a negyedik geotermikus projekt Felső-Bajorországban, melyet a BayernLB
támogat. Ami ezt a projektet egyedivé teszi, hogy privát finanszírozású, ugyanis a múltbeli bajorországi geotermikus projektekben
a BayernLB és más bankok mindig a közszférával együttműködve léptek fel. Ezzel ellentétben a Dürrnhaar erőmű esetében az
ügyfél egy vállalat, állami háttér nélkül”, - tájékoztat a BayernLB.
Az ilyen típusú finanszírozás egyetlen visszafizetési forrása a várható cash flow a projekt futamideje alatt. A BayernLB várakozásai
szerint a privát finanszírozású geotermikus projektek aránya a jövőben növekedni fog.
Alexander von Dobschütz, a BayernLB projektfinanszírozási részlegének vezetője elmondta, „A dürrnhaari geotermikus erőmű
finanszírozása jó lehetőség a BayernLB számára, hogy bizonyítsa strukturált finanszírozási szakértelmét és ezzel is hozzájáruljon a
bajor piac környezetbarát energiaellátásának biztosításához. Az elkövetkező években további geotermikus erőművek létesítését
várjuk a régióban mind a közszféra, mind a magánszektor oldaláról. A megújuló energia területén szerzett sok éves tapasztalattal
készek vagyunk lehetőségeink szerint finanszírozó partnerként támogatni a jövőbeni projekteket.”
A Dürrnhaar erőmű várhatóan 2012 januárjában kezdi meg működését és mintegy 46 000 megawatt óra elektromosság termelésére képes évente. Ez mintegy 18 000 háztartás számára biztosíthat áramellátást a régióban. Továbbá nagyjából 35 000 tonna CO²
megtakarítást hoz a hagyományos energiaforrásokkal összevetve.
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A magyar kultúra
támogatása
Gyökereink megismerése és népszerűsítése

Az MKB Bank nem csak prudens működéséről és színvonalas szolgáltatásairól ismert.
Üzleti működésünkön túl is fontosnak tartjuk a klasszikus értékek megőrzését
és az együttműködés szerepét. Éppen ezért különösen büszkék vagyunk arra,
hogy bankunk a magyar kultúra bankjaként is komoly hírnevet szerzett magának az
elmúlt években – egyfelől műgyűjtőként, másfelől a magyar kulturális kezdeményezések támogatójaként.

Képzőművészet és zenekultúra
Az MKB Bank műgyűjtőként és 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 négyszáz 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
szerelmesek 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.
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. (például Fehér László, Hencze Tamás, Nagy Gábor, Aknay János). 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.
Basch Andor (1885–1944): Almás csendélet – 33x41 cm, olaj, vászon
Basch Andor a két világháború közötti korszak magyar festészetének azon nyomvonalán helyezkedik el, amelyet a francia
irányultság jellemzett. Művészi szemszöge az anyagi valóság gazdagságában gyönyörködő szemlélő nézőpontja.
Törekvése a megfestendő tárgy érzéki gazdagságának, anyagi sokrétűségének a festő saját temperamentumán átszűrt
rögzítése. A látvány dús anyagisága a szaggatott, szálkás ecsetvonások színzsivajából bontakozik ki. Viharos ecsetjárása
elárulja, milyen szenvedéllyel veti magát a világnak ezekre a köznapi csudáira. Cézanne öröksége nem csupán a puritán
tárgyválasztásban, hanem a hangsúlyos felülnézet alkalmazásában is jelen van.
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Bankunk képzőművészeti gyűjteménye országos szinten is jelentős. Képzőművészeti gyűjtőtevékenységünknek
az ad igazi értelmet, ha az 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. 2010-ben Pécsett tekinthették meg a látogatók a Cézanne és Matisse
bűvöletében – A Nyolcak – centenáriumi kiállítást. A Nyolcak festőcsoport egyik alapítója Orbán Dezső Magányos fa
című festményével és Czigány Dezső korai műve az Út mentén szerepelt a Bank a közel négyszáz képet bemutató
nagy tárlaton, a Múzeum Új Képtárában.
A HAAS Galéria méltatlanul elfeledett művészek emlékének föltámasztására törekszik. A tragikusan rövid életű
Szin György (aki 1944-ben munkaszolgálatosként a Kurszk melletti Obojánban halt meg) festményeit özvegye a
Magyar Képzőművészeti Egyetemnek adományozta. A Galéria gondos előkészületek eredményeképpen negy
venkét művel rendezte meg Szin Györgyről 1938 óta az első kiállítást. A Bank különlegesen szép, Dunaparti ház
terasszal című festményét kölcsönözte a tárlathoz.
Szentendrén Szőnyi István, a Dunakanyar festője című gyűjteményes kiállításon öt darab MKB-s kép, Székesfehér
várott a Virág-Csend-Élet című tárlaton 150 év legszebb virágcsendéletei között is öt darab MKB-s kép szerepelt.
Bankunk számára fontos az intézményekkel való együttműködés. 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. 2010-ben a Degas-tól Picassóig című kiállítás
támogatói voltunk.
A Szépművészeti Múzeum Degas-tól Picassóig című kiállításának főtámogatójaként kvízjátékot szerveztünk a tárlat látogatói között.
A résztvevők közül Keszei Béláné adta a legközelebbi tippet arra, hogy hányan tekintették meg a kiállítást, és helyesen válaszolt a
további öt kérdésre is. Felkészültségének köszönhetően egy 150 000 forintos MKB MasterCard Standard bankkártya birtokosa lett, az
Air France jóvoltából ingyen repülhetett Párizsba, ahol két éjszakára a rendkívül elegáns Le Meridien szálloda vendége volt.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása immáron közel húsz évre nyúlik vissza. Több éves hagyománya van már
a Tihany Turizmusáért Egyesület támogatásának, 2010-ben is segítettük a Tihanyi Szabadtéri Játékok megrendezését.
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Műemlékvédelem
Az MKB Bank komoly műemlékvédelmi tevékenységet folytat. Egyfelől Székházunk egy műemlék jellegű épü
letben található, valamint több vidéki fiókunk is műemlékvédelem alatt álló házban üzemel: Esztergomban,
Győrött, Sopronban, Vácon és Veszprémben.
Ez nem csak azért fontos számunkra, mert így fontos értékeket tudunk megőrizni, hanem azért is, mert ügyfeleink a mindennapi rutin ügyintézésük során is részesülhetnek a kultúra, az építészet kiemelkedő alkotásai által
nyújtott élménnyel.
A műemlékvédelem során különös gondot fordítunk arra, hogy az épületek külső megjelenése, a környezetbe való
illeszkedése, valamint az épületek gondozása megfelelő legyen. A munkánkhoz szükséges modern berendezések
elhelyezése, a technikai eszközök korszerűsítése során pedig mindig egyeztetünk a megfelelő szakhatóságokkal.
2010-ben a soproni banképület felújítása során a homlokzat tatarozása készült el.

Prokopp Mária – akadémikus, művészettörténész
Hogyan értékeli az MKB műemlékvédelmi tevékenységét?
Az MKB műemlékvédelméért folyó tevékenységét minden szinten példaértékűnek tartom nem csak hazai, hanem európai viszonylatban is. A műemlékvédelemre irányuló törekvések azért is figyelemre méltóak, mert a mostani Székház épülete
„csupán” műemlék jellegű besorolás alá esik a műemléktörvény szerint, így a Bankra kevésbé szigorú szabályozások vonatkoznak
ezen a területen. Ezért az MKB Banknak szabad döntése volt arra vonatkozóan, hogy ezeket az épületeket megtartja-e eredeti
formájában vagy a műemlék jellegét elhagyva teljesen átalakítja, és inkább modernizálja. Az MKB a műemléképület megtartása mellett döntött és ezzel kiváló példát mutat arra vonatkozóan, hogy egy régi, tradicionális és alapvetően más funkcióval
rendelkező épületet összhangba lehet hozni a modern kor szellemével és modern funkciókkal. A funkciók összhangja mellett
pedig a stílusok összhangja is teljes mértékben megjelenik. Az MKB tehát valóban a kultúra bankjának tekinthető, hiszen a gazdasági funkciót teljes mértékben össze tudja egyeztetni a kultúrával. A képzőművészeti gyűjtemény is szerves része az épületegyüttesnek, a historizmus korszakának harmonikus összképe lett a Bank.
Szakmailag mi jelentette a legnagyobb kihívást (a Bank műemlékvédelmi épületeinek helyreállítására, fenntartására
értelmezve)?
A belső kialakítás restaurálása jelenti a legnagyobb kihívást egy műemléképület felújítása során. Az MKB Székház épületének restaurálása ebből a szempontból is kivételesnek tekinthető, hiszen a jelenlegi tendenciával ellentétben a Bank a külső mellett a belső (korlátok,
lámpák, stukkók stb.) kialakítást is eredeti formájában tartotta meg. A felújítás során tehát nem a modern elemek bevonását, hanem a
historikus stílus visszaállítását, és helyreállítását tartották elsődleges szempontnak, ami valóban nagy feladat.
Figyelemre méltó az is, hogy a műemlékvédelem több bankfiók-kialakítása során prioritásként szerepel, és vidéken is több bankfiókot olyan épületben rendeztek be, amelyek műemléknek vagy műemlék jellegűnek van nyilvánítva. Például Esztergomban a
belső kialakítással együtt a freskókat is megtartották.
Miért gondolja fontosnak, hogy modern, új épületek helyett műemléképületetekben működjenek bankfiókok?
Az MKB műemlékvédelem és művészetek iránti elkötelezettsége a társadalom egészére nézve nagy jelentőséggel bír, hiszen ezzel
hozzájárul a nemzeti önneveléshez, és ezekben az épületekben rengeteg ügyfél is megfordul. Emellett pedig a jövő generációnak
is megőrzi a tradicionális értékeket, és lehetőséget ad, hogy megcsodálhassák, és teljes valójában megtapasztalhassák a korábbi év
századból származó építészeti, és képzőművészeti emlékeket. Korábban már a hallgatóimmal is jártunk a bank Székházában, és ők ezért
nagyon hálásak voltak. Remélem, hogy a közeljövőben több lehetőség is nyílik - akár a külföldi turisták számára is - megtekinteni ezeket
a kivételes műemléképületeket. Ezzel az MKB akár a kulturturizmus számára is ösztönzést adhat.
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A közösségi
szerepvállalás
Társadalmi kapcsolataink hálózata

Az MKB Bank felelős vállalatként számos jelentős támogatási, adományozási
tevékenységet folytat, amelyek közös jellemzője az elkötelezett, meg
kér
dő
jelezhetetlen tartalmú és célú társadalmi szerepvállalás. Tesszük ezt azért, mert
felelősek vagyunk a társadalomért, amelyben működünk. A korábbi évek gyakor
latával megegyezően támogatási gyakorlatunk fő célterületei az előzőekben
bemutatott képzőművészet és zenekultúra mellett a tehetséges, ám hátrányos
helyzetű gyermekek és fiatalok, valamint a sport segítése.

A támogatások rendszere
A Támogatási Bizottság a Bank által nyújtott ingyenes pénzügyi támogatások (társadalmilag hasznos vagy szociális célú juttatások, hozzájárulások, alapítványoknak és más – elsősorban közhasznú – szervezeteknek, azok céljainak megvalósításához nyújtott támogatások), illetve verseny- és sportszponzorációk (a továbbiakban együtt:
támogatások) kérdésében illetékes döntéshozó testület, melynek feladata a benyújtott igények elbírálása a Bank
stratégiai célkitűzéseivel összhangban.

ef Zámbó István (1950–): Vörös szék árnyéka – 70x100 cm, olaj, vászon
ef Zámbó István számára a dadaizmuson, szürrealizmuson alapuló művészet olyan életforma melyben a műalkotás
létrehozása ösztönös és terapikus tevékenység. Asszociatív, improvizatív képalkotás, naív ábrázolásmód, tiszta, élénk színek
használata jellemzik képzőművészeti alkotásait. Harmonikus, ironikus, vidáman drámai kompozícióin meglepő módon
ötvözi az össze nem illő szimbólumokat, teremt váratlan, különleges szituációkat.
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A Támogatási Bizottság feladatai:
• Az éves tervezés folyamatában, az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembevételével, meghatározza a támogatási kereteket és azoknak a különböző célokra fordítható tételcsoportjait, továbbá a kapcsolódó tartalékkeretet.
• A Bankhoz érkező különféle támogatási igényeket folyamatosan szűri, azok között banki szinten prioritási sorrendet határoz meg a stratégiai célkitűzések figyelembevételével.
• Gazdálkodik a támogatás céljára szolgáló pénzügyi erőforrásokkal és tartalékkerettel. Ennek keretében dönt
minden olyan egy-egy jogi vagy természetes személyt (támogatottat) érintő banki szponzorációról, amelynek értéke egy éven belül meghaladja a 300 000 Ft összeget. Az ennél kisebb összegű banki támogatásokról
havonta beszámoltatja a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság illetékes vezetőjét és megadja a terület
számára a támogatási irányelveket.
• Ellenőrzi a folyamatban levő támogatások megvalósulását.
• Elkészítteti a szponzorációk hatáselemezését, időszakonkénti értékelését.
A Támogatási Bizottság elnöke az elnök-vezérigazgató, alelnöke a társasági és marketingkommunikációs vezér
igazgató-helyettes. Tagjai a vezérigazgató-helyettesek, az operációs, a marketingkommunikációs, a pénz- és
tőkepiaci, valamint a retail ügyvezető igazgatók, valamint a kommunikációért felelős főosztályvezető. Az ülések
előkészítése, az előterjesztések prezentálása, valamint az emlékeztetők elkészítése a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság társadalmi felelősségvállalásért felelős főosztályvezetőjének feladata.
A Támogatási Bizottság általában kéthetente – igény szerint azonban hetente – ülésezik.

Támogatási területek
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. Az MKB Ranglista 1997-ben jött létre,
amely a sportolókat a versenyidény végeztével az adott évben elért eredmények szerint rangsorolja. A Bank 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.
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 világ
sztárjai 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. 2010-ben Szabó Gábor, Szabó Kristóf Zoltán és Korisánszky Dávid részesült ezen elismerésben.
A magyar kézilabda-válogatott gerincét adó veszprémi kézilabdacsapat névadó szponzora 2006 óta az MKB
Bank. Az MKB Veszprém 2010-ben tizennyolcadik bajnoki győzelme mellett megszerezte a tizenkilencedik
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 ötezer néző szurkolhatja végig az izgalmas hazai és nemzetközi mérkőzéseket.
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Mocsai Lajos – az MKB Veszprém vezetőedzője,
a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Mióta működik együtt az MKB Bankkal?
Négy éve kerültem az MKB Veszprémhez, akkor már az MKB volt a névadó szponzor a csapatnál. Szerződtetésem már az MKB-val
való hosszú távú együttműködés része volt, amit 2013-ig meg is hosszabbítottunk.
Mit jelent az MKB támogatása az önök egyesületének?
Egy klub életében nagyon fontos szerepet tölt be a főszponzor, a közös egymásra találás néhány cél érdekében, ami mindkét
félnek kölcsönös előnyöket ad.
Számunkra az MKB támogatása lehetőséget ad a magas színvonalú munkára, az utánpótlás-nevelésre, a példaképek megteremtésére. Ugyanakkor az MKB azzal, hogy a versenysportot, ráadásul azon belül is az egyik legjobban fejlődő sportot, a kézilabdát
támogatja, olyan értékeket hirdet, mint a megbízhatóság, a küzdő- és döntőképesség, amelyek a sporton keresztül jól megmutathatók.
Mindez az MKB Bank filozófiájában, támogatási céljaiban és tartalmában is megmutatkozik, hiszen a sport nem egy önmagában
álló terület, hanem a mozgáskultúra révén a kultúra része. Éppen ezért ez egy olyan partnerség, ami egyfelől a sportban meglévő
értékrendszerhez egy érzelmi kötődést is ad, másfelől egy hazánkban hanyatlóban lévő területre, az életmódfejlesztésre és a
mozgás szeretetére irányítja a figyelmet.
Hogyan látja, milyen magasra juthat el az egyesület az MKB támogatásával?
Már eddig is nagyon magasra jutottunk, elmondhatjuk magunkról, hogy Magyarország egyik legszeretettebb csapata vagyunk
– és ebben nagy szerepe van az MKB Banknak is. Az egész országban saját támogatói köre és soha nem látott népszerűsége van
a csapatnak.
Több mint 10 -12 millióan látták a kézilabda VB-t, azon belül is 8,5 millióan a magyar válogatott meccsét. Mindezen sikerek és
népszerűség eléréséhez a kiemelt szponzor szerepe elengedhetetlen. És azáltal, hogy a kézilabda világszerte és Magyarországon
egyaránt az egyik legnépszerűbb sporttá válik, ez visszahat a szponzorra is.
Példaképek-e a városban a veszprémi kézilabdázók?
A veszprémi kézilabdázók nem csak a városban, hanem országszerte komoly példaképek. Egyszer megállított egy anyuka az
utcán, és elmesélte, hogy a kislánya azóta kezdett több időt fordítani a tanulásra, amióta az egyik játékosunk, aki az ő példaképe,
egy interjúban azt mondta, hogy a sport mellett a tanulásra, az önfejlesztésre is oda kell figyelni.
A gyerekek rendkívül fogékonyak. Ha találnak olyan példaképeket, akikkel azonosulni tudnak, akikre felnézhetnek, akkor szívesen
és lelkesen választják az aktív, mozgással teli életmódot az erőfeszítés nélküli, mozgásszegény életforma helyett. Ehhez járulhat
hozzá a csapat, amikor példát állít nekik a küzdés, az erőfeszítések erejéről és eredményességéről. Az MKB pedig szintén élen jár
a fiatalok támogatásában, a tehetség gondozásában, így a csapat támogatásával ehhez is hozzájárul.
Mit gondol, mennyiben járul hozzá a csapat a veszprémi lokálpatriotizmus erősítéséhez?
Óriási az érdeklődés a csapat iránt. Az elmúlt 20-25 évben egy olyan igényes közönség alakult ki a csapat körül, amely mindig
többszörösen megtöltené még az új csarnokot is. Ez a közönség amellett, hogy rendkívül igényes, jól tudja, hogy a csapat játékára hatással van a közönség hozzáállása és viselkedése, és őket nem lehet becsapni, azaz csak a kiemelten magas minőséget
fogadják el. Elmondhatom továbbá, hogy az egyik legáldozatosabb szurkolótábor Európában, még a nem sorsdöntő meccsekre
is elutaznak a csapat után támogatásul. Rendkívül szeretik a csapatot, ami nem csak Veszprém, hanem az egész veszprémi régió
és Magyarország képviseletében lép fel.
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Az MKB Bank társvállalatával, az MKB-Euroleasing-gel karöltve arany fokozatú szponzorként 2005 óta támogatja
a soproni női kosárlabda csapatot, mely 2007 és 2008 után 2009-ben harmadszorra is magyar bajnok lett.
Bankunk nemcsak a felnőtt csapatok sikeres működését biztosítja, hanem lehetőséget nyújt és egyben elvár
ja a versenyképes utánpótlás-nevelést is. Ennek érdekében a klubok a 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. 2010-ben Csernoviczki Éva
cselgáncsozó, Farkasdi Ramóna kajakos, Fucsovics Márton teniszező, Hetényi Zoltán jégkorongozó, Kapás Boglárka úszó, Kovacsics Anikó és Nagy Kornél kézilabdázó, Rapport Richárd sakkozó, Sors Tamás paraúszó és Szilágyi
Áron kardvívó teljesítményét méltatták az elismerések átadása során.
A golf egyszerre szól a kikapcsolódásról és az elmélyült játékról. Milliók rajonganak érte világszerte, játékos
nak és nézőnek egyaránt élmény. A hazai golfélet dinamikusan fejlődik, a pályák és játékosok száma egyre
nő: országosan hét pályán mintegy 2 200 regisztrált golfozó játszik. A mind erősebb igényekre ráérezve az
MKB Bank a golfsport mellé állt; a Senior Golf Európa-bajnokság gyémánt fokozatú támogatója, valamint az
MKB Golf Trophy házigazdája.

60

MKB Bank Fenntarthatósági Jelentés 2010

Támogatottjaink sporteredményei az MKB Bank támogatásával
Sportszervezet

Év

Eredmény

MKB Veszprém KC
2006
Bajnokok Ligája elődöntő
		
Magyar bajnok
2007
Magyar Kupa győzelem
2008
Kupagyőztesek Európa Kupája – győzelem
		
Magyar bajnok
		
Prima Primissima díj sport kategória győztese
2009
Magyar bajnok
		
Magyar Kupa győzelem
2010
Magyar bajnok
		
Magyar Kupa győzelem
MKB-Euroleasing Sopron
2005
Magyar bajnokság 2. hely
		
Magyar Kupa 3. hely
2006
Magyar bajnokság 2. hely
		
Magyar Kupa 2. hely
2007
Magyar bajnok
		
Magyar Kupa győzelem
2008
Magyar bajnok
		
Magyar Kupa
2009
Magyar bajnok
		
Magyar Kupa 2. hely
2010
Magyar bajnokság 2. hely
		
Magyar Kupa 2. hely
Magyar kajak-kenu sport
1997Olimpia (Sydney, Athén, Peking):
		
9 arany, 4 ezüst, 4 bronz
		Világbajnokság:
		
72 arany, 28 ezüst, 37 bronz
		Európa-bajnokság:
		
72 arany, 67 ezüst, 33 bronz
2008
Pekingi olimpia:
		
2 arany, 1 ezüst, 1 bronz
2009
Európa-bajnokság:
		
6 arany, 9 ezüst, 2 bronz
		Világbajnokság:
		
6 arany, 4 ezüst, 2 bronz
2010
Európa-bajnokság:
		
6 arany, 5 ezüst és 2 bronzérem
		
Világbajnokság: 6 arany, 5 ezüst és 1 bronzérem
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Karitatív jellegű támogatások
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 támogatások közül
az egészségügyi és szociális területen kiemelésre méltó a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal (NGYSZ)
való együttműködésünk.

MKB Bank - NGYSZ együttműködés
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.
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.
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 a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöksége odaítéli a támogatást, úgy az intézménynek utalják a gyermekétkeztetés költségét.
2010 decemberében tizennegyedik 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 mese
balettje. Immár hagyomány, hogy az MKB Bank 1 200 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 támogatásai
Támogatott szervezetek
Belgyógyász Alapítvány
Egészséges Magzatért
és Újszülöttért Alapítvány
MKB Vitorlás Klub
MKB Sportegyesület
Alapítvány az Emberi Egészségért
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Alapítvány
Pick Gyermeknevelési Alapítvány
Széll Kálmán Alapítvány
Magyar Vöröskereszt
Fogyasztóvédő és Érdekszövetség
Alapítvány
Virágzó Magyar Kertkultúráért
Alapítvány
Szélessáv Közhasznú Alapítvány
Kerekasztal Alapítvány
Alapítvány az Egészséges
Településekért

Betegápoló Irgalmasrend
Baráthegyi Vakvezető és Segítő
Kutya Iskola Alapítvány
Rákmentes Bőrért Alapítvány
Konok-Hetey Művészeti Alapítvány
Gézengúz Alapítvány

Magyar Kármentő Alap

63

Célok
Az Alapítvány tevékenységének támogatása, azaz a magyar belgyógyász tevékenység
fejlődésének elősegítése, hazai művelőinek támogatása.
Az Alapítvány gyógyító, megelőző tevékenységének támogatása. A magzat, az újszülött
és az anya egészségét közvetve, vagy közvetlenül szolgáló műszerek beszerzése, javítása,
valamint a betegellátó tevékenység körülményeinek javítása (eszközpótlás, továbbképzés).
A Bank munkatársai kedvezményes vitorlázási lehetőségének támogatása.
A Bank XIII. Kassák Lajos utcai irodaépületében lévő, a munkatársak testedzését szolgáló
kondicionáló terem fenntartási költségének támogatása.
A Bank felső vezetőinek VIP szűrése.
A zenekar bel- és külföldi fellépéseinek támogatása.
A Pick alapítványi óvoda költségeihez való hozzájárulás.
Az Alapítvány céljának támogatása, azaz a gazdasági, társadalmi szociális folyamatok figyelemmel kisérése, tanulmányok, kiadványok készítése.
Az árvízkárosultak megsegítése.
A kisfogyasztók panaszainak kezelése, civil érdekvédelem.
Virágos Magyarországért 2010. környezetszépítő verseny támogatása.
Hazai elektronikus ügyintézés fejlesztésének támogatása.
Hátrányos helyzetű cigánygyerekek egészségfejlesztése, életminőségének javítása.
Az alapítvány célja, hogy a problémák közösségi alapú megoldásával járuljon hozzá ép,
testileg és lelkileg egészséges települések megteremtéséhez. Az Alapítvány közhasznú
tevékenysége keretében pályázatokat ír ki, támogatja a települési egészségtervek és
az azokhoz kapcsolódó programok megvalósítását, valamint országos, regionális találkozókon népszerűsíti a programjait.
Árvízkárosultak támogatása.
Vakvezető kutyák kiképzéséhez támogatás.
Az Alapítvány tevékenységének támogatása: tanácsadói, oktatási és képzési tevékenységé
vel felhívja a figyelmet a bőrrákmegelőzés, a rendszeres gyógyászati rákszűrés fontosságára.
Kortárs Művészeti Szabadegyetem működtetésének támogatása.
Az Alapítvány tevékenységének támogatása, mely célja a központi és perifériás ideg
rendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek terápiája, valamint az eltérő fejlődésű és az
egészséges csecsemők, kisgyermekek mozgásos és értelmi képességeinek maximális kiaknázása, a stabil pszichés fejlődés hátterének megteremtése, a család integritásának és
az anya-gyermek pszichés egységének védelme.
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely területén bekövetkezett vörösiszapömlés károsultjainak támogatása.

Professzori Klub
Bankunk alapítása óta nagy felelősséget tanúsít a jövő szakembereinek képzése iránt. Szeretnénk, ha Magyar
országon is még több elismerést, megbecsülést kapnának az egyetemi tanárok, ezért a magunk eszközeivel
próbáljuk ezt 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 prog
ramokon látjuk vendégül a professzorokat és partnereiket. 2006 tavaszától 2010 decemberéig 53 rendezvényt
tartottunk, köztük 2010 májusában egész napos országos Professzori Klub rendezvényt a Lázár Lovasparkban,
ahol a közreműködőkkel együtt 1 100 fő vett részt.
2010 márciusától az MTA doktorai és a kutatóprofesszorok is csatlakozhatnak az MKB Professzori Klubhoz.
2010-ben is tovább erősítettük a klubjelleget. Professzori könyvajánló sorozatunkban tizenhat írás jelent meg.
Honlapunkon közzé teszünk professzori beszámolókat egy-egy rendezvényről és a vendégkönyv bejegyzéseit
is. Év elején elindítottuk az elektronikus Professzori Klub hírlevelet havi gyakorisággal, amelyben olyan, kizárólag
professzorokat érdeklő témák vannak, mint információk a következő rendezvényről, legújabb kedvezményadó
partnerek, legújabb Professzori Könyvajánlók, egy-egy klubtaggal kapcsolatos programtájékoztató, meghívó
(kiállításmegnyitó, koncert, könyvbemutató, stb). Rendszeresen kikérjük a professzorok véleményét egy-egy
témában, mint például a nagyobb rendezvények tervezett időpontja.
2010. novemberében felkértük Lackfi János József Attila-díjas költőt, írót, műfordítót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét a Professzori Klub kulturális tanácsadójának. A honlapunkon önálló rovata van
Lackfi János havi gondolatébresztője címmel. A klubtagok visszajelzései igazolják döntésünk helyességét.
A Professzori Klub 5 éves sikere folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy a 2011-ben is újdonságokat, különlegességeket találjunk ki. Így szeretnénk meghálálni azt a bizalmat, amellyel Magyarország szellemi elitje megtiszteli Bankunkat.
Az egyik legnagyobb projekt, melyben az MKB Unionbank tavaly részt vett a Nevelőszülő UNICEF projekt volt bulgár gyermekek
számára. Ennek a projektnek elsődleges célja az, hogy csökkentse az intézményekben élő gyerekek számát, segítsen abban, hogy
a gyermekek családi környezetben nőhessenek úgy fel, hogy új szüleik örökbe fogadják őket. Jelenleg 7 276 gyermek él elhagyott
gyermekek számára fenntartott intézményekben. Közülük több mint kétezren 3 év alattiak. A Nevelőszülő az egyik legjobb alternatívája az igazi családnak, lehetővé teszi a gyermekek számra azt, hogy családi környezetben növekedjenek és fejlődhessenek.
A gyermekvédelem az MKB Unionbank által támogatott másik projektnek, az MTG Fogjunk Össze a Békéért projektnek is alapja volt.
Az általunk összegyűjtött összeget az elhagyott gyermekek számára létrehozott intézményeknek adományoztuk. A Sztárok Meccse
egy mérkőzés sorozat része volt, melyet a Bank támogatott. A legjobb hazai és nemzetközi futballjátékosok vettek részt a meccsen karitatív alapon. A miniszterelnök Boyko Borissow valamint az MTG ügyvezetője, Hans Holger a futballpályán olyan futball-legendákkal
játszott együtt mint, Yan Rush, Hristo Stoichkov, Yordan Lechkov, Krassimir Balakov, Lyubo Penev és John Faxe Jensen.
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Az adott vér értéke felbecsülhetetlen, ezért az MKB Unionbank a Nemzeti Vértranszfúzió-Hematológiai Központ partnere lett.
A Bank az év során támogatta a Nemzeti Önkéntes és Ingyenes Véradói Programot.
Az MKB Unionbank az Osem magazint egy olyan kezdeményezésben támogatta, mely arról szólt, hogy vidámságot csempésszenek
a kórházban levő gyermekek életébe. A magazin csapatával, valamint a híres bulgár művész, Stanka Zheleva-val együtt a Bank
hozzájárult ahhoz, hogy az Endokrinológiai Klinika falai színesebbek, viccesebbek lehessenek a kis betegek számára. A gyermekek
érdeklődve követték, ahogy az orvosi intézmény falai színes tündérmesévé változtak.

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. 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 sike
res 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.
Kezdeményezésünk sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a pincészet 2010-ben elnyerte az Év Pincészete díjat.
A magyar borászatban irány- és mértékadó pincészetek munkájának értékelésére közel egy évtizede alapították meg az elismerést. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia, valamint a Magyar Szőlő- és
Bortermelők Szövetsége 2002 óta minden évben egy olyan bortermelő gazdasági társaság kollektív teljesítményét jutalmazza vele, amely az országban és külföldön a magyar bor, a borkultúra és a kulturált borfogyasztás
széleskörű népszerűsítéséért a legtöbbet tette az adott évben.

Az MKB Romexterra Bank elkötelezett a CSR projektek iránt, 2010-ben oktatási projektet támogatott. A Román Bankszövetség
által ajánlott anyagok alapján az MKB Romexterra Bank kapcsolatot épített ki egy jól ismert román óvodával, melyet Boldog Kis
Háznak (Happy Little House) hívnak. Az egy hónapos program során az óvodások bankfiókokba látogattak, bemutatókon, versenyeken vettek részt. A szülőket szakmai tanácsokkal látták el arról, hogyan fektessék be megtakarításaikat gyermekeik számára.
A Bank továbbra is aktívan elkötelezett a társadalom felé azáltal, hogy annak egyik legfontosabb alkotóelemét – az oktatást –
elismeri és támogatja.
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Gazdasági
eredményeink,
vállalatirányítási
rendszerünk
Hozzájárulásunk a magyar gazdasághoz

Az MKB Bank nem csak a társadalmi és környezeti hatásai révén kapcsolódik környezetéhez, hanem komoly pénzpiaci szereplőként gazdasági hatásai is számottevőek.
A gazdasági válság nyomán még inkább felerősödött a bankok s zerepe a lakosság
és a vállalatok, vállalkozások pénzügyi stabilitásának megteremtésében – ehhez
járulunk hozzá komoly szakértelmen nyugvó működésünkkel és az ezt támogató
vállalatirányítási rendszerekkel.

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.
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.

Korniss Dezső (1908 –1984): Tengerparti nyár – 13x19 cm, olaj, fa
Korniss Dezső a magyar avantgárd festészet második nemzedékének emblematikus személyisége. A 30-as években Párizsból
hazatérve a tekintélyes alkotóból csoportformáló, teljesítményével vonzásközpontot jelentő mester, mértékadó egyéniség vált.
Művészetét a tisztaság, az elszántság jellemzi, ahogy festői eszközeit a mesterség alaposságára építette. A Tengerparti nyár a
szerző méretre kicsiny, de összeszedett voltában nagy hatást elérő munkája.
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A csoport fő számai 2010-ben (Mrd EUR)
Mérlegfőösszeg
Saját tőke

316,4
13,9

Az MKB Bank meghatározó szerepet tölt be a BayernLB Csoport meghatározott országokra kiterjedő középkelet-európai stratégiájának megvalósításában. Ennek keretében szakmai és tulajdonosi támogatást nyújtunk a
többségi tulajdonunkban álló bulgáriai MKB Unionbanknak és a romániai MKB Romexterra Banknak.

Kiev
Nürnberg
München
Klagenfurt

Milánó

Budapest

Udine
Zágráb
Ljubljana
Eszék
Banja Luka
Belgrád
Szarajevó
Mostar

Bukarest

Podgorica
Szkopje

Az MKB Bank stratégiai érdekeltségei
A stratégiai érdekeltségek a gépjármű-finanszírozás, befektetési alapkezelés, vagyon- és életbiztosítás, biztosításközvetítés és autópark szolgáltatások terén fejtenek ki aktivitást a piacon. Az MKB Bank tevékenységét ki
egészítik a bankcsoporthoz tartozó társaságok szolgáltatásai.
Az MKB Bank leánybankjai – az MKB Unionbank és az MKB Romexterra Bank – révén a bolgár és a román piacon
is jelen van. A két pénzintézet mindkét országot lefedő fiókhálózatban széles körű kereskedelmi banki szolgáltatásokkal áll a lakossági és a vállalati ügyfelek rendelkezésére.
Fentieken túl az MKB Egészségpénztár, illetve MKB Nyugdíjpénztárak szolgáltatásai is elérhetőek a Bank hálózatában.
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Főbb stratégiai érdekeltségek (2010. 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)

Tevékenység
gépjármű- finanszírozás
gépjármű-finanszírozás
gépjármű-finanszírozás
gépjárműflotta-kezelés és bérbeadás
befektetésialap-kezelés
vagyonbiztosítás
életbiztosítás
kereskedelmi bank
kereskedelmi bank

Vállalatirányítási rendszerek
Az MKB Bank kétpilléres irányítási-ellenőrzési 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.
A Felügyelő Bizottság mellett hat bizottság segíti a Bank prudens működését:
• Hitelbizottság
• Eszköz-Forrás Gazdálkodás Bizottság (ALCO)
• Bankfejlesztési Bizottság
• Javadalmazási Bizottság
• Kockázati Bizottság
• CSR Bizottság

Társasági
Igazgatás és
Marketing

Igazgatóság

Felügyelő Bizottság

Elnök-vezérgazgató

Belső Ellenőrzés

Wholesale
üzletág és
hálózatirányítás

Kockázatkezelés

Operáció
(IT és BO)

Stratégia
és Pénzügy,
Csoportirányítás

Pénz
és tőkepiac
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A Bank legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. 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.
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.
A gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítmény menedzselése az irányító testület és a belső ellenőrzés
működésén keresztül valósul meg.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Az Igazgatóság tagjai

Elnök:
Stefan Winkelmeier (2010)
a Bayerische Landesbank Igazgatóságának tagja
Tagok:
Jochen Bottermann (2009)
a BAWAG P.S.K. AG Igazgatóságának tanácsadója
dr. Buzáné dr. Bánhegyi Judit (2010)
Az MKB Bank Zrt. fiókigazgatója
Stefan Ermisch (2009)
a Bayerische Landesbank Igazgatóságának elnök-helyettese
Gerd Häusler (2010)
a Bayerische Landesbank Igazgatóságának elnöke
dr. Kotulyák Éva (2007)
az MKB Bank Zrt. jogtanácsosa
Marcus Kramer (2010)
a Bayerische Landesbank Igazgatóságának tagja
Lőrincz Ibolya (2007)
az MKB Bank Zrt. főosztályvezető-helyettese
dr. Mészáros Tamás (2009)
a Budapesti Corvinus Egyetem rektora

Elnök:
Erdei Tamás (1991)
az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója
Tagok:
dr. Balogh Imre (2004)
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
Gáldi György (2009)
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
dr. Kraudi Adrienne (2008)
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese
Roland Michaud (2010)
a Bayerische Landesbank szakterület vezetője
dr. Simák Pál (2008)
az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese

Megjegyzés: zárójelben a tagság kezdetének éve
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Gazdasági eredményeink
2010-ben az MKB Bank nagy- és középvállalati, projekt és intézményi ügyfelei részére folyósított hitelei záró állománya 2,5%-kal mérséklődött 2010 év végén 1 532 Mrd Ft-ot érve el. Az MKB Bank piacrészesedése a belföldi
vállalati hitelezésben 0,6 százalékponttal 13,0%-ra csökkent. A nem pénzügyi vállalatok stratégiainak tekintett
szegmensében, a Bank 14,3%-os piacrésszel rendelkezik (2009: 14,9%).
A vállalati betétállomány 4,8%-kal 656 Mrd Ft-ra csökkent, 11,2%-os piacrészt érve el a teljes vállalati (2009: 11,3%)
és 11,8%-ot a nem pénzügyi vállalati szegmensben (2009: 11,7%). A lakossági ügyfelek terén a Bank lakossági
forrásállománya 2010-ben 9,5%-kal bővülve 657,8 Mrd Ft-ra nőtt, ennek eredményeként piacrésze az összmegtakarításokban 6,0%-ot ért el (2010 harmadik negyedév). Az MKB Bank Private Banking ügyfeleinek száma 2010
végére 13,2%-kal bővülve 1 485-öt tett ki. Az üzletág által kezelt vagyon 2010. végén 13,6%-os növekedéssel
elérte a 204,4 Mrd Ft-ot. Az egy ügyfélre jutó átlagosan 137,6 M Ft kezelt vagyon kiemelkedőnek számít a hazai
piacon, a vagyon növekedése 2010-ben az egy ügyfélre jutó kezelt vagyon megtartása mellett valósult meg.
A korábbi évekhez hasonlósan 2010-ben sem részesültünk állami támogatásban. Megtermelt gazdasági
értékeinkből a különböző érintetti csoportok más-más arányban részesülnek:

A megtermelt gazdasági értékből a különböző érintetti csoportoknak juttatott 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
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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

2010
- 74 108
- 74 108
48 565
23 924
20 032
2 980
543
1086
- 122 673
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Az MKB Bank számokban
Az MKB Bank Zrt. 5%-ot meghaladó közvetlen érdekeltségei

MKB Bank Zrt.
94%
MKB Unionbank AD.

90,79%
MKB Romexterra Bank S.A.

50%

MKB Euroleasing
Cégcsoport

100%

60%

Euro Ingatlan
Cégcsoport

100%

100%

100%

15,00%

S.C. Corporate Recovery
Management S.R.L

adidas Budapest Kft.

Resideal Cégcsoport

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.

22,19%

MKB Üzemeltetési Kft.

Pannonhalmi
Borház Kft.

45,50%

MKB Egészségpénztár
és Nyugdíjpénztár
Kiszolgáló Kft.

37,5%

MKB Életbiztosító Zrt.
és MKB Általános
Biztosító Zrt.

100%

MKB Befektetési
Alapkezelő Zrt.

Ercorner Kft.

50%

2010. 12. 31-ei állapot, az ábra tájékoztató jellegű és nem tükrözi a felügyeleti státuszokat, konszolidációt és a számviteli besorolásokat.
Mazzag István (1958–): Tulipánok – 145x200 cm, olaj, vászon
Mazzag István festményeit már a 80-as évek közepén, a magyar képzőművészetben mozgalmat szervező legnagyobb kurátorok
Hegyi Lóránt, Frank János, Kovács Péter és Kovalovszky Márta is fölfedezte. Nem volt olyan kiállítás,hogy ne lett volna egy-két
égető színekkel épített,vörössel, feketével, arannyal festett, diabolikus neon-árnyalatokkal megfeszített Mazzag-kép. Hihetetlen
képi műveltséggel és hiba nélküli kultúrával dolgozik: megtanult mindent, amit mesterei és a modern művészet föltalált.
Feldolgozta és átírta az impresszionizmust, az expresszionizmust, anyanyelvként beszéli a figurális festés megannyi dialektusát.
Ecsetjének duktusa – lendülete, vezetése – a festékkel való bánásmód megannyi finesze a kisujjában van.
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Munkavállalói adatok
Foglalkoztatási formák
Foglalkoztatási formák
teljes munkaidős
részmunkaidős
határozatlan idejű szerződéssel
határozott idejű szerződéssel		

2008
2212
47
2214
45

2009
2105
54
2088
71

2010
2145
53
2127
71

Munkavállalók megoszlása különböző dimenziók szerint
		
M.e.
2008
2009
2010
Munkavállalók megoszlása
< 30 éves
fő
631
523
507
30-40 éves
fő
886
861
880
40-50 éves
fő
445
483
514
> 50 éves
fő
297
292
297
Munkavállalók megoszlása
			
< 30 éves
%
27,93
24,22
23,07
30-40 éves
%
39,22
39,88
40,04
40-50 éves
%
19,70
22,37
23,38
> 50 éves
%
13,15
13,52
13,51
Régiók				
Közép-Magyarországi
fő
1765
1685
1745
Észak-Magyarországi
fő
51
62
60
Dél-Dunántúli
fő
54
48
46
Közép-Dunántúli
fő
96
95
87
Nyugat-Dunántúli
fő
84
80
81
Dél-Alföldi
fő
127
93
86
Észak-Alföldi
fő
82
96
93
Régiók				
Közép-Magyarországi
%
78,13
78,05
79,39
Észak-Magyarországi
%
2,26
2,87
2,73
Dél-Dunántúli
%
2,39
2,22
2,09
Közép-Dunántúli
%
4,24
4,40
3,96
Nyugat-Dunántúli
%
3,72
3,71
3,68
Dél-Alföldi
%
5,62
4,31
3,92
Észak-Alföldi
%
3,63
4,45
4,23
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Munkavállalók megoszlása
férfi
nő
Munkavállalók megoszlása
férfi
nő
Munkavállalók megoszlása
fogyatékossággal élők
egyéb munkavállalók
Munkavállalók megoszlása
fogyatékossággal élők
egyéb munkavállalók
Munkavállalók megoszlása
külföldi állampolgárságú
magyar állampolgárságú
Munkavállalók megoszlása
külföldi állampolgárságú
magyar állampolgárságú
Munkavállalók megoszlása
fizikai
szellemi
Munkavállalók megoszlása
fizikai
szellemi

M.e.
2008
2009
			
fő
742
720
fő
1517
1439
			
%
32,85
33,35
%
67,15
66,65
			
fő
8
7
fő
2251
2152
			
%
0,35
0,32
%
99,65
99,68
			
fő
15
19
fő
2244
2140
			
%
0,66
0,88
%
99,34
99,12
			
fő
16
19
fő
2243
2140
			
%
0,71
0,88
%
99,29
99,12

Igazgatótanács létszáma
Igazgatótanács tagjainak megoszlása
< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
Igazgatótanács tagjainak megoszlása
< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
Igazgatótanács tagjainak megoszlása
férfi
nő
Igazgatótanács tagjainak megoszlása
férfi
nő

fő
6
6
			
fő
1
1
fő
2
2
fő
3
3
			
%
16,67
16,67
%
33,33
33,33
%
50,00
50,00
			
fő
4
5
fő
2
1
			
%
66,67
83,33
%
33,33
16,67
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2010
731
1467
33,26
66,74
8
2190
0,36
99,64
20
2178
0,91
99,09
18
2180
0,82
99,18
6
1
2
3
16,67
33,33
50,00
5
1
83,33
16,67

Felügyelő Bizottság létszáma
Felügyelő Bizottság tagjainak megoszlása
< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
Felügyelő Bizottság tagjainak megoszlása
< 40 éves
40-50 éves
> 50 éves
Felügyelő Bizottság tagjainak megoszlása
férfi
nő
Felügyelő Bizottság tagjainak megoszlása
férfi
nő

fő
9
8
			
fő
0
0
fő
0
2
fő
9
6
			
%
0,00
0,00
%
0,00
25,00
%
100,00
75,00
			
fő
6
6
fő
3
3
			
%
66,67
75,00
%
33,33
37,50

9
1
3
5
11,11%
33,33%
55,56%
6
3
66,67
33,33

Fizetések
Alkalmazotti kategória
Vezérigazgató-helyettesek
létszám
Ügyvezető igazgatók
létszám
Középvezetők
létszám
nők alapfizetése ebben a kategóriában
férfiak alapfizetése ebben a kategóriában
férfiak és nők alapfizetésének aránya
ebben a kategóriában
Beosztott munkavállalók
létszám
nők alapfizetése ebben a kategóriában
férfiak alapfizetése ebben a kategóriában
férfiak és nők alapfizetésének aránya
ebben a kategóriában

M.e.

2008

2009

2010

fő
5
5
			
fő
21
18
			
fő
167
162
Ft/hó
na
889 000
Ft/hó
na
1 146 000

5
22
161
946 000
1 211 000

%
na
77,57
			
fő
2065
1973
Ft/hó
na
386 000
Ft/hó
na
489 000

2011
414 000
530 000

%

78,11%

na

78,94%

78,12%
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Kilépők száma
		
M.e.
2008
2009
2010
A szervezettől kilépők száma
fő
338
307
231
munkavállaló kezdeményezte
fő
185
121
105
munkaadó kezdeményezte
fő
99
153
70
nyugdíjazás, egyéb		
54
33
A szervezettől kilépők aránya
%
14,96
14,22
10,51
munkavállaló kezdeményezte
%
54,73
39,41
45,45
munkaadó kezdeményezte
%
29,29
49,84
30,30
nyugdíjazás, egyéb
%
15,98
10,75
Kilépők megoszlása
< 30 éves
fő
118
83
63
30-40 éves
fő
115
124
84
40-50 éves
fő
49
48
37
> 50 éves
fő
56
52
47
Kilépők megoszlása (korcsoport %-ában)
< 30 éves
%
18,70
15,87
12,43
30-40 éves
%
12,98
14,40
9,55
40-50 éves
%
11,01
9,94
7,20
> 50 éves
%
18,86
17,81
15,82
Kilépők megoszlása				
Közép-Magyarországi
fő
231
234
159
Észak-Magyarországi
fő
5
8
13
Dél-Dunántúli
fő
12
11
8
Közép-Dunántúli
fő
27
12
12
Nyugat-Dunántúli
fő
30
15
11
Dél-Alföldi
fő
21
14
12
Észak-Alföldi
fő
12
13
16
Kilépők megoszlása (foglalkoztatottak létszámához képest)				
Közép-Magyarországi
%
13,09
13,88
9,11
Észak-Magyarországi
%
9,80
12,9
21,67
Dél-Dunántúli
%
22,22
11,57
17,39
Közép-Dunántúli
%
28,13
12,63
13,79
Nyugat-Dunántúli
%
35,71
18,75
13,58
Dél-Alföldi
%
16,54
15,05
13,95
Észak-Alföldi
%
14,63
13,54
17,20
Kilépők megoszlása
			
férfi
fő
112
109
88
nő
fő
226
198
143
Kilépők megoszlása (nemek %-ában)
			
férfi
%
15,09
15,14
12,04
nő
%
14,90
13,76
9,75
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Képzési adatok
Alkalmazotti kategória
Felsővezetők
létszám
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
Középvezetők
létszám
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
Beosztott szellemi dolgozók
létszám
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
Beosztott fizikai dolgozók
létszám
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
Összes munkavállaló
létszám
összes képzési óra
képzési órák átlagos száma évente
		
Vezető beosztású alkalmazottak
Korrupcióellenes képzésben részt vett vezető
bankbiztonsági képzés
pénzmosás elleni képzés
Korrupcióellenes képzésben részt vett
vezetők aránya
Beosztott alkalmazottak
Korrupcióellenes képzésben részt vett
alkalmazottak
bankbiztonsági képzés
pénzmosás elleni képzés
compliance képzés
Korrupcióellenes képzésben részt vett
beosztottak aránya

M.e.

2008

2009

2010

fő
27
25
óra		
16
óra/fő
0
0,64
			
fő
167
250
óra		
2960
óra/fő
0
11,84
			
fő
2049
2010
óra		
75008
óra/fő
0
37,32
			
fő
16
19
óra			
óra/fő
0
0
			
fő
2259
2159
óra
0
77984
óra/fő
0
36,12

27
48
1,77
161
3120
19,38
1992
92612
46,49
18
0
2198
95780
43,58

M.e.
fő
fő
fő
fő

2008
193
193
193
193

2009
189
189
189
189

2010
194
194
194
194

%
fő

100,0
2066

100,0
1970

100,0
2004

fő
fő
fő
fő

2066
2066
2066
76

1970
1970
1970
52

2004
2004
2004
44

%

100,0

100,0

100,0
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Baleseti adatok
Sérülések
Kiesett napok
Súlyossági ráta

M.e.
fő
nap

2008
9
284
31,56

2009
10
85
8,50

2010
7
144
20,57

Környezeti adatok
VFU szerinti környezeti adataink
Mutatószámok
Vonatkozó
Éves gyűjtött
			
GRI Indikátorok
abszolút adatok
Telephelyi
1) A telephelyek teljes
energia
energiafogyasztása MJ-ban
EN 3 /EN 4
110 171 801
		 Megújuló energiák részaránya %-ban
0%
1a) A telephelyeken elért teljes
villamosenergia-fogyasztás kWh-ban
63 557 755
		 vegyes szállítóktól származó
		 villamos energia:
63 557 755
1b + 1c) A telephelyek teljes fűtési és
egyéb energiafogyasztása
46 614 046
1b) A telephelyeken elért teljes fosszilis
tüzelőanyag fogyasztás kWh-ban
43 672 150
		 földgáz
43 672 150
1c) A telephelyeken elért egyéb
energiafogyasztás MJ-ban
2 941 896
		 távfűtés standard összetétellel
2 941 896
Papír
3) Összes papírfelhasználás tonnában
EN 1
			
EN 2 = 3a / 3
429
3a) fogyasztó után újrahasznosított 		
429,1
Víz
4) Összes vízfogyasztás m3-ben
EN 8
35 239,0
4c) ivóvíz		
35 239,0
Hulladék
5) Összes hulladék tonnában
EN 22
226
5a) kiválogatott és újrahasznosított
értékes anyagok		
194
5c) lerakókban elhelyezett szemét		
32
			
Adatminőség
3 pontos (például számla és mérőkészülék általi) mérésen alapuló adatok
2 számításon/részletes becslésen alapuló adatok
1 durva becslésen alapuló adatok
0 nem jelentett adatok
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Adatminőség

3

3

3

0
3

1
3
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A jelentés paraméterei

Jelentéstételi időszak: 2010. naptári év
Előző jelentés: 2009. naptári évről.
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.
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.

Kokas Ignác (1926–2009): Ginzai csendélet, 1997 – 138x107 cm, olaj, vászon
A hatvanas évek magyar képzőművészeti megújulásában önálló utakon járva igyekezett a nagy elődök eredményeit
meghaladni, és a modern idők kifejezőeszközeit megtalálni. Természetszeretetét gyermekkora helyszínén,
Ginzapusztán szívta föl a szemével, s transzformálta egy egészen különös, egyedi és egyszeri festményvilágba.
Az alakokat kiérzi a fűből, fából, a bokorból, a kis hídból, a dombhajlatból, az elfutó vad nyomán összehajló ágból,
a zsendülő vetésből, a belső feszültségekkel teli forma- és színbeszédet, amelyből felépül a festményt.
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GRI index
Indikátor Rövidített leírás
		
1
Stratégia és analízis
1.1
Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos
a szervezet és stratégiája számára
1.2
A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek bemutatása
		
2
Szervezeti profil
2.1
A szervezet neve
2.2
Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások
2.3
A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb részlegeket,
működő cégeket, leányvállalatokat és vegyesvállalatokat
2.4
A szervezet központjának helyszíne
2.5
Azok az országok, amelyekben a vállalat működik
		
2.6
A tulajdon természete és jogi formája
		
2.7
A kiszolgált piacok
2.8
A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma;
nettó árbevétel; teljes tőkésítés tartozásokra és részesedésekre
lebontva; termékek mennyisége, vagy szolgáltatások értéke
2.9
A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban
a jelentéstételi időszak alatt történt jelentős változások
2.10
A jelentéstételi időszak alatt kapott kitüntetések és díjak
		

Klimó Károly (1936–): Esti fények, 2009 – 50x65 cm, olaj, karton
A tiszta festőiség, a szín, a szerkezet és a felület viszonyának problémái foglalkoztatják. A nagy homogén majd széttöredezett
színfelületekre íródik rá egy-egy vezérmotívum, geometriai, amorf forma, kalligrafikus jel.
Színfelületei hullámzóak, a vakolatszerű vastag, dús rétegek váltakoznak a csak jelzésnyi , áttetsző festék és színrétegekkel.
A súlyos színek – a fekete, a vörös, a mélykék, arany és a fehér – transzcendes mélységet kölcsönöznek képeinek.
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munkahelyi balesetek száma régiónként
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Az MKB Bank számokban

LA10

Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám, alkalmazotti
kategóriánkénti bontásban.
		
LA11
A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra
irányuló programok
LA12
Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre
vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést
LA13
Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása
nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való tartozás, s a sokféleséget
jelző egyéb tényezők szerint
LA14
A férfiak és nők alapfizetésének egymáshoz viszonyított aránya
beosztási kategória szerint.
		
HR
Emberi jogok
HR1
Azon jelentős befektetési megállapodások százalékos aránya, illetve
száma, amelyek az emberi jogokat figyelembe vevő záradékot tartalmaznak, vagy emberi jogi szempontok alapján is átvizsgálták őket.
HR2
Azon jelentős beszállítók és alvállalkozók százalékos aránya,
akiket emberi jogi szempontból, illetve ilyen irányú
tevékenységeiket tekintve átvilágítottak.
HR4
A hátrányos megkülönböztetést alkalmazó esetek száma, illetve
kiküszöbölésüket célzó intézkedések
HR6
Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével
kapcsolatos intézkedések
		
HR7
Kényszermunka és kötelező munkavégzés kiküszöbölésével
kapcsolatos intézkedések
		
		
PR
Termékfelelősség
PR5
A vevői elégedettség elérését célzó gyakorlatok, beleértve a
vevői elégedettséget mérő vizsgálatok eredményeit is.
PR6
A marketingkommunikációra vonatkozó jogszabályoknak,
szabványoknak és önkéntesen vállalt normáknak való megfelelés
érdekében indított programok.
PR9
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.
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Nem volt ilyen jellegű
záradék, illetve vizsgálat.
Nem volt ilyen jellegű
átvilágítás.
Nem volt ilyen eset.
A Magyar Köztársaság
Alkotmányának
betartásával.
A Magyar Köztársaság
Alkotmányának
betartásával.
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a kapcsolat ereje

Biztonság és felelősség
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SO
SO3

Társadalom
A szervezet korrupcióellenes üzletpolitikájának és eljárásainak
témakörében képzést végzett alkalmazottak százalékos aránya.
SO5
Közpolitikai álláspont, részvétel a közpolitika kialakításában
és lobbi tevékenységekben.
		
		
		
SO8
A törvények és jogszabályok be nem tartásából adódó jelentősebb
bírságok pénzügyi értéke és a nem pénzügyi szankciók száma.
		
EN
Környezeti teljesítmény indikátorok
EN1
A felhasznált anyagok mennyisége súlyban
vagy térfogatban kifejezve.
EN3
Közvetlen energiafelhasználás elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban.
EN4
Közvetett energiafelhasználás elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban.
EN5
Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések
révén megtakarított energia mennyisége.
EN7
A közvetett energiafelhasználás 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
Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok
FS14
Hátrányos helyzetű ügyfelek pénzügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférését elősegítő kezdeményezések.
FS16
A pénzügyi kultúra javítását célzó kezdeményezések
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Biztonság és felelősség;
Az MKB Bank számokban
Nem szakmai kérdésekben a
Bank nem vesz részt a		
közpolitika alakításában,
politikailag semleges
álláspontot foglal el.
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A természeti környezet
védelme

Nem volt ilyen büntetés.

A vélemény megismerése –
a kapcsolat ereje
A vélemény megismerése – 		
a kapcsolat ereje
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