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Ismeretlen festő:
Albert szász-techeni
herceg portréja (1766).

Albert királyi herceg 2 000 grafikai lappal
alapította meg a bécsi kollekciót.
Több mint 2 millió műtárggyal
büszkélkedhet a ma már Európa egyik
legrangosabb múzeuma,
az ALBERTINA.
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Katona Nándor: A századfordulós Budapest (1927).
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Budapest leghűségesebb „Képírója”.
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Elnöki köszöntő
Jelenével és immár több mint hat évtizedes múltjával az
MKB Bank az ország meghatározó pénzintézete. Büszkék
vagyunk arra, hogy működésünk minden pillanatában
érezhetjük lakossági, valamint vállalati és intézményi
ügyfeleink bizalmát. A szakértelem, a testre szabott és
megoldást kereső szemlélet mellett ez annak is köszönhető, hogy folyamatosan alkalmazkodunk átalakuló környezetünkhöz. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyakorta viharosan változó világban a fejlődéshez nélkülözhetetlen két tulajdonság: az egyik az alkalmazkodóképesség, a másik a stabilitás. Érezzük felelősségünket,
hiszen a hatékony és prudens működésen túl érintettjeink egyre inkább a fenntartható fejlődés elveit követő,
társadalmilag felelős magatartást várják el tőlünk. Meggyőződésem, hogy ez a fajta, hosszú távú gondolkodásra alapozott és azt tükröző viselkedés az MKB Bank
egyre inkább megkülönböztető sajátosságává válik.
A társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság gondolata és gyakorlata belső kultúránk szerves részévé
vált, és ez nem tekinthető véletlennek: a sikert éppúgy
megalapozták az MKB Bank korábbi, terjedelmes időintervallumot felölelő társadalmi szerepvállalási hagyományai, mint munkatársaink elkötelezettsége. Az a tö-

rekvés, hogy kölcsönösen előnyös, kiszámítható, stratégiai jellegű kapcsolatokat építsünk ki érintettjeinkkel,
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 2011-ben ismételten kiérdemelt Best of Call Centers
2011 - a legjobb telefonos ügyfélszolgálati titulus, valamint a MagyarBrand minősítés azt példázza, sikeresen
folytattuk a felelős működés elemeinek integrálását
a Bank működésébe.
A nehezebb gazdasági körülmények közepette is igyekszünk eleget tenni támogatási és adományozási kötelezettségeinknek, tudván: a 2008-ban kirobbant válság
következményei támogatottjainkat is erősen érintették
és érintik jelenleg, ezért talán minden korábbinál jobban számítanak a segítségünkre.
Továbbra is iránymutatónak, magunkra nézve pedig
kötelezőnek tartjuk a már hosszú ideje követett ars poeticát: Értéket őrzünk, értéket teremtünk.
dr. Simák Pál
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Mednyánszky László: Várkertbazár (1881)
A Budai várat körülölelő várkertek a természet
talapzatára emelték az uralkodói rezidenciát.
A XXI. századi rekonstrukció ezen építészeti
allegóriát funkcionális, sokszínű kulturális
központtá igyekszik emelni.
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Olvasói kalauz
Nagy örömünkre idén már az ötödik fenntarthatósági
jelentésünket nyújthatjuk át Önnek. A dokumentum
a legelterjedtebb nemzetközi standard, a Global
Reporting Initiative (GRI) alapján készült, ami lehetővé teszi a hazai és nemzetközi összehasonlítást. Jelentésünkben – a számunkra fontos értékek és felelősségvállalási területek köré csoportosítva – az érintettjeink
igényeit és az iparági kihívásokat figyelembe véve mutatjuk 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 információkat 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.
Működési környezetünkről és gazdasági eredményeinkről részletes adatokat szolgáltatunk az MKB Bankcsoport

Beszámoló 2011-ben, így ebben a jelentésben 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 mutatókról is közlünk információt.
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 kíván a
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Jelentések megfelelési szintje

GRI
ellenőrizte
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C+

Külső fél hitelesítette

önbesorolás

C

Külső fél hitelesítette

szabadon választott

kötelező

2002-es megfelelés
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2011: a bankszektor
veszteséges éve
Magyar üzleti terület: késleltetett kilábalás,
gazdasági különút nemzetközi nyomás alatt 1

2011-ben a reményteli első hónapok ellenére a magyar gazdasági teljesítmény változatlanul kétarcú maradt. A külső feltételeknél talán meghatározóbbnak
bizonyult a nehezen kiszámítható hazai gazdaságpolitika. Így a tervezett fejlődési dinamika elmaradt
a várakozásoktól, a GDP 1,7 százalékos növekedését
a külső konjunktúra (elsősorban a német export) óvatos
megindulása és a kitűnő évet záró mezőgazdaság táplálta. Az exportnövekedés mértéke bőven ellensúlyozta a belföldi kereslet csökkenését, így az ipari termelés
– bár mérsékeltebben, de továbbra is – növekedni
tudott. A tartósan gyenge befektetési kedv és az elsősorban állami beruházási kereslet romlása miatt a
beruházások összességében csökkentek. Fő kivételt a
friss autóipari nagyberuházások következtében a járműgyártás, valamint a gépek, berendezések gyártása
jelentett. A belföldi piacra termelő ágazatok, a szolgáltatóipar legjobb esetben stagnált, míg a túladóztatott
kereskedelmi és pénzügyi szektorok, valamint a válságot
leginkább megérző építőipar teljesítménye erőteljesen
visszaesett. A kis- és alsó-középvállalkozások csődrátája
tartósan magas maradt, folytatták tartalékaik felélését,
az exportkonjunktúrából jellemzően nem részesültek.
A magasabb (hivatalos) keresetűeket favorizáló adó- és
jövedelempolitika nyomán keletkezett plusz jövedelmeket makroszinten felemésztette a svájcifrank-alapú
jelzáloghitelek megugró törlesztőrészlete. A munkanélküliségi ráta magasan, 10%-os szint fölött ragadt. A reálkeresetek csekély növekedése a pénzügyi megtakarításokban csapódott le. A háztartások fogyasztása stagnált,
nettó megtakarító pozíciója a végtörlesztés előtt kissé,
annak következtében rendkívüli mértékben emelkedett.

1

Az államháztartás statisztikailag kimutatott többletéhez
jelentős mértékben járultak hozzá egyszeri hatások, úgy
mint a magánnyugdíjpénztáraktól az államhoz átkerülő
vagyon, valamint a szektorális különadók. Ugyanakkor a
fundamentális hiány mértéke miatt az ország továbbra
is túlzott deficit eljárás alatt áll. Az államadósság GDPhez mért aránya a jelentős nyugdíjvagyon átcsoportosítása ellenére sem csökkent, amiben az adósság
devizaszerkezete és a forint lényegi árfolyamromlása
játszott szerepet.
A tartósan dinamikus gazdasági növekedés beindulásának elmaradásához a csökkenő hitelkereslet mellett
a hitelkínálat jelentős szűkülése is hozzájárult. Az egyösszegű, rögzített árfolyamon történő végtörlesztés
Magyarország pénzpiaci megítélését tovább rontotta.
A forint árfolyama rekordmélységbe esett és az év végére az országkockázati felár (CDS) és a magyar állampapírok hozama fenntarthatatlan szintre emelkedett.
A három nagy nemzetközi hitelminősítő 2011 végén
és 2012 elején egységesen a befektetésre nem ajánlott kategóriába minősítette le Magyarországot, további leminősítés eshetőségét valószínűsítő negatív
kilátással. Az adósság megújítási kockázatai miatt
a kormány a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) és az
EU-nál tárgyalásokat kezdeményezett egy készenléti hitel-megállapodás érdekében, melyek várhatóan rendkívül szigorú előzetes feltételekhez kötik a biztonsági háló létrehozását.

A makrogazdasági adatok a KSH vonatkozó rendszeres adatközléseiből származnak. A bankszektor adatai a PSZÁF 2012. február 23-án publikált mérlegés eredménykimutatásából.
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Magyar bankszektor: az aránytalan tehervállalás, a kedvezőtlen növekedési kilátások veszteséget, hibernáló stratégiákat és kivonulásokat eredményezett

A magyar bankszektor már eleve meggyengült állapotban kezdte a válság harmadik évét, 2011-et. A bankadó
nemzetközi és hazai mértékkel tekintve is rendkívül
aránytalan teher, a nyugdíjrendszer átalakítása szintén
közvetlen bevétel- és közvetett forráskiesést jelentett,
míg a hitelkockázatok szintje magas maradt a csak kismértékben csökkenő csődráták és hektikus árfolyammozgások miatt. Az exportvezérelt enyhe növekedés és
a lakossági óvatosság ugyanakkor nem is eredményezhették a hitelpiac élénkülését; a megújítások, illetve az
új volumenek rendkívül alacsony szintje volt jellemző.
Az árfolyamváltozás forintban kifejezett volumenekre
gyakorolt hatása jelentős, látszólag a teljes hitelállomány
alig mérséklődött, miközben tranzakciósan 294,5 Mrd
Ft-tal zsugorodott a vállalati és 810,2 Mrd Ft-tal a lakossági hitelállomány (melyből 20,7% nem a végtörlesztéshez kötött). A szektorban pozitív (lakossági öngondoskodás és magasabb nettó jövedelem az affluens
rétegeknél) és negatív (vállalati kilátások, elmaradó
beruházások) tényezők együttes hatása miatt az ügyfélforrás-állomány 4,9%-kal növekedett. A növekedés alapvetően betétekben valósult meg (visszacsatornázódási
alapokból). Ugyanakkor a nem befektetési kategóriába
történt leminősítés, az országkockázati (CDS-ben kifejeződő) felárak rekordszintje értelemszerűen árfelhajtó
hatású az anyabanki devizaforrások esetében.
A kiindulási helyzetet évközben súlyosbította, hogy az
európai adósságválság nyári eszkalációjával párhuzamosan a forint jelentősen gyengülni kezdett, növelve
a nem törlesztő hitelek arányát, stresszelve a tőkehelyzetet, míg az óriási állománymozgásokkal járó végtörlesztés már csak az utolsó csepp volt a pohárban.

Végeredményben a magyar bankszektor 2011-ben
veszteségessé vált; adózott eredménye -92,6 Mrd Ftot tett ki. Tizenhárom év után lett veszteséges azzal a
jelentős különbséggel, hogy nem egyedi nagymértékű
veszteség okozta, hanem számos szereplő egyidejűleg
szenvedett el tőkevesztést.
Az anyabankok biztosították a végtörlesztés, illetve számos banknál a normál működés eredményezte veszteségek miatti tőkerendezést, tőkepótlást, annak ellenére,
hogy számos bank rekordveszteséget szenvedett el.
Ugyanakkor világossá vált, hogy a vezető magyar bankok anyabankjai a magyar piacot nem tartják rövid és
középtávon attraktívnak, ezért expanziós törekvéseiket
visszafogva „hibernálják” itteni tevékenységüket, a szűkös erőforrásokat más piacokra csatornázva át.
Ennek kedvezőtlen direkt hatásai a további, 5,3%-os
költségcsökkentés 2011-ben, azaz közel duplaszámjegyű reálcsökkenés! Több nagybank fiókbezárásokat
és létszámcsökkentéseket eszközölt, illetve eszközöl
2012 során (több mint 60 fiók zárása). A bankszektorban
dolgozók létszáma 308 fővel mérséklődve 2011 végén
30 788-at ért el, de 2012-ben ismét nagyobb arányú
csökkenés várható. A másik makroszinten döntő hatás,
hogy a szektor így alapvetően képtelen arra, hogy betöltse a nemzetgazdaság mielőbbi kilábalását, az újbóli
tartós és számottevő növekedését megfelelő finanszírozással katalizáló funkcióját. 2012 fő kérdése, hogy
a magyar gazdaságpolitika támaszkodni kíván-e és milyen mértékben partnerként a bankszektorra, annak érdekében, hogy az támogathassa a gazdaság élénkítését
és együttesen vissza lehessen szerezni az anyabankok,
az ügyfelek, illetve a pénzpiacok bizalmát.
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Az MKB Csoport 2011. évi teljesítményén a kedvezőtlen gazdasági
és szabályozási környezet hagyott nyomot

A rendkívül mostoha külső és belső makrogazdasági helyzet nyomta rá a bélyegét az MKB Bankcsoport 2011-es
teljesítményére, amely mind a Banknak, mind a Csoport
további tagjainak eredményén nyomot hagyott. A Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerinti, csoportszintű éves adózás előtti veszteség 109 Mrd Ft. Ugyanakkor
a stratégiai fontosságú fő szegmensekben az MKB Bank
2011-ben is meg tudta őrizni jövedelemtermelő képességét: a kedvezőtlen hatásokat (leányvállalatok eredményei, ingatlanprojekt-portfólió utáni céltartalék, végtörlesztés és bankadó miatti veszteség, illetve egyszeri
költségleírások) az eredményből kiszűrve a Bank közel
10 Mrd Ft adózás előtti eredményt ért el. Tovább javult
a Csoport és a Bank önfinanszírozóképessége: miközben a hitel/elsődleges forrás (LTPF) mutató a bankcsoport egészét tekintve a megelőző évi 148%-ról 137%-ra
mérséklődött, a stratégiai fontosságú fő szegmensekben a Bank 79%-os LTPF rátával önfinanszírozó.
Az MKB Csoport 2011-ben folytatta a válság kirobbanásakor megfogalmazott, középtávú tőkepiaci attraktivitását célzó stratégiai programjának végrehajtását.
Ennek legfőbb elemei egyrészt a bankműködés fundamentumainak megerősítése voltak, többek között a
tőkemegóvásra, az önfinanszírozó képesség erősítésére,
a folytatódó portfóliótisztításra, a kockázati súlyos eszközállománnyal való növekvő hatékonyságú gazdálkodásra, a mérleg lejárati és devizaszerkezetének középtávú javítására, a prudens kockázatkezelésre, valamint a
működési hatékonyság javítására fókuszálva. Másrészt
óvatosan, de tovább haladt a Bank az üzleti jövőkép
építésében az elsődleges bankkapcsolatok bővítésével,
szelektív akvizícióval, a wholesale üzletág átalakításával,
az ügyfelekkel együttműködő, szervezetileg elkülönült
intenzív restrukturálási tevékenységgel, a belső folyamatok további javításával, illetve nem utolsó sorban az
MKB Csoport kollektívájának jelentős erőfeszítésével.
Az MKB Csoport fenti célkitűzéseit a még mindig rendkívül hektikus környezetben is teljesítette. Az MKB Bankot és Csoportot az elhúzódó válságkörnyezetben szelektív hitelezési tevékenység jellemezte.
Az MKB Csoport üzleti volumenei 2011-ben az alábbiak szerint alakultak: a nettó hitelállomány 8,4%-kal
1

IFRS, nem konszolidált.
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csökkent (1995 Mrd Ft-ra), a mérlegfőösszeg mindössze
0,2%-kal növekedett, 2011 végén 2944 Mrd Ft-ot tett
ki. A betétállományok csekély mértékben – 0,3%-kal –
1 463 Mrd Ft-ra mérséklődtek.
Az MKB Bank számára 2011-ben piaci részesedéseinek
növelése változatlanul nem volt prioritás, ugyanakkor
elsődleges stratégiai céljait az MKB Bank összességében
piaci pozíciói kismértékű eróziója mellett teljesítette
2011 során, ami ebben a környezetben mindenképpen
kiemelendő teljesítmény.
2011 végén Magyarországon 88 fiókjával az MKB Bank
12800 nagyvállalati, középvállalati és intézményi ügyfelet, közel 361000 lakossági és több mint 41200 kisvállalati
ügyfelet szolgált ki.
A fő tulajdonos BayernLB a szabályozói változások (például végtörlesztés) ellenére 2011 során is biztosította
a szükséges tőkét az MKB Csoport számára. A 2012 januárjában végrehajtott 200 M eurónak megfelelő tőkeemelés eredményeként az MKB Bank és Bankcsoport tőkehelyzete biztonságos, tőkemegfelelése a szabályozói
követelményt meghaladó szintet tükrözi.
Mivel gyors gazdasági élénkülésre a továbbiakban sem
számít, az MKB Bank hatékonyságának javítására, fő stratégiai szegmenseinek megerősítésére és a veszteséget
okozó tevékenységek leépítésére koncentrál a várhatóan lassú kilábalás időszakában. A fenti célok megvalósítását a bankcsoport szerkezetének és a banki szervezetnek az átalakításai is támogatják.
Az MKB Bank főbb adatai (2011)
Alkalmazottak száma (fő)
Ügyfelek száma
Fiókok száma (db)
Adózás előtti eredmény (Mrd Ft)1
Mérlegfőösszeg (Mrd Ft)1
Ügyfélhitelek (Mrd Ft)1
Ügyfélbetétek (Mrd Ft)1
Költséghatékonysági mutató (%)
hitel/elsődleges forrás mutató (LTPF)

2 203
415 000
88
- 103,5
2 695
1 811
1 312
69,08
79%
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Bizalomerősítő, fenntarthatóbb gazdaságpolitika szükséges 2012-től

A keresleti és kínálati faktorok együttes hatása miatt
a bankok hitelezési aktivitása érdemben nem élénkül.
A vállalatok alapvetően inkább elhalasztják beruházásaikat, a költségalkalmazkodás változatlanul rendkívül erős.
Mindezek ellenére a tényleges munkanélküliség 2012ben vélhetően nem, vagy alig csökken, mert ugyan
a közszférában várható elbocsátások hatására a ráta
növekedése várható, amit statisztikailag viszont ellensúlyozhat a közmunkaprogramokban résztvevők növekvő száma. A foglalkoztatási kilátások és a végtörlesztés
következtében a lakosság óvatos marad, a megtakarítási ráta historikusan magas, a nettó megtakarító pozíció
tovább erősödik. A minimálbér jelentős emelése ellenére a reálkeresetek csökkennek, ami a fogyasztás további visszafogását és a kiskereskedelmi termékforgalom
visszaesését konzerválja. Az összességében csökkenő
dinamikájú európai felvevőpiac, a belső kereslet szűkössége és a hitelkínálat hibernálódása együttesen a hazai
GDP szinten tartásához lehet csak elég.
Nem kizárólag a külső gazdasági környezet alakult kedvezőtlenebbül a vártnál 2011-ben, de a belső kereslet
élénkítése sem hozott eredményt. A Széll Kálmán terv
által kijelölt szükséges, de nem elégséges középtávú szerkezeti reformok költségvetési egyenlegjavító
elemei nem tudtak beépülni a 2012-es költségvetésbe. Mindezek ellensúlyozására az idei év elejétől további megszorító intézkedéscsomag lépett életbe.
Így Európában a legmagasabbra, 27%-ra emelték az
ÁFA általános mértékét, emelkedett az egyes élelmiszerekre kivetett különadó is (chips adó). További halasztásra került az SzJA rendszer egykulcsossá tétele

(a félszuperbruttó módszer teljes kivezetése), szigorodtak a cafetéria adó és járulékszabályai, valamint növekedett az egészségbiztosítási járulék. A még megmaradt
magánnyugdíjpénztárak ellehetetlenítése is folytatódik,
a járulékok állami pillérbe irányításával és így a működési költségek fedezetlenségének tartóssá tételével. Ezzel
az államkincstár várhatóan újabb vagyonhoz jut a kényszerátlépők portfóliójából.
Fenti intézkedések, illetve a februártól szintén megemelkedett jövedéki adó az energiaárak, valamint az
importált termékek révén a 2012. évi inflációs kilátásokra is kedvezőtlen hatással lesznek, várhatóan újból
emelkedő, 5% körüli éves átlagos inflációt előidézve.
A forint árfolyamát, valamint az irányadó kamatot alapvetően a Nemzetközi Valutaalappal és EU-val történő
tárgyalások előrehaladása, illetve a nemzetközi pénzpiaci folyamatok határozzák meg.
A hazai gazdaságpolitika növekedésorientációjának és
az államadósság csökkentésének együttes célját, csak a
nemzetközi bizalom visszaszerzésével, a jogbiztonság
megerősítésével, a régóta halogatott szerkezeti reformok következetes véghezvitelével lehet elérni. Ehhez
szükség van az IMF védőhálójára és a befektetői hangulat javulására, az országkockázati felár csökkenésére.
Egy stabilabb, kiszámíthatóan fejlődő makrogazdasági
környezetben a termelés, fogyasztás és beruházások fellendülése, a tartósan magas megtakarítási ráta, valamint
a növekvő pénzforgalom is támogatják a bankszektort
abban, hogy alapvető funkcióit ismét hatékonyan, a gazdaság fejlődését elősegítve láthassa el.
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Ligeti Antal: Fiume látképe (1882)
Fiume már az Osztrák-Magyar Monarchia
egyik legjelentősebb kikötője volt,
ma már zsúfolt világváros.
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Transzparensen
működünk
Az elmúlt több mint hat évtizedben bizonyítottuk,
hogy magas minőségű alaptevékenységünkkel és
felelős vállalatként értéket teremtünk a magyar társadalom és gazdaság számára. Arra törekszünk, hogy

minél pontosabban megismerjük és a velünk kapcsolatban állókkal megismertessük környezeti, társadalmi
és gazdasági hatásainkat, s a felelős működést az MKB
Bank szervezeti kultúrájának egyik alapjává tegyük.

Küldetésünk, jövőképünk

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
Jövőképünk megvalósulásához alapértékeink következetes betartásán keresztül vezet az út. Ezek 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 utolsó sorban munkatársaink
megbecsülése, akiknek elkötelezettsége sikereink záloga.

Üzleti működésünknek középtávú stratégiánk szab irányt,
míg az ezen túlmutató teljesítményünket a CSR-stratégiánk elvei alapján szervezzük.
Felelősségvállalási tevékenységünket is a megbízhatóság és nyitottság jegyében alakítottuk ki a 2008-ban
megfogalmazott CSR-stratégiánkban. Ennek fő területei az alaptevékenység által meghatározott felelősségvállalás fejlesztése, 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.

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 helyét 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.
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Átlátható vállalatirányítás

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 kilenc tagú Felügyelő Bizottság hat
független taggal rendelkezik. A kiemelkedően fontos
stratégiai kérdésekben a Felügyelő Bizottság ellenőrzési
feladatai ellátása mellett ügydöntő hatáskörökkel is bír.

Társasági
Igazgatás és
Marketing

Wholesale
üzletág és
hálózatirányítás

A Bank prudens működését segítő bizottságok:
• Felügyelő Bizottság
• Hitelbizottság
• Eszköz-Forrás Gazdálkodás Bizottság (ALCO)
• Bankfejlesztési Bizottság
• Javadalmazási Bizottság
• Kockázati Bizottság
• CSR Bizottság

Igazgatóság

Felügyelő
Bizottság

Elnökvezérigazgató

Belső
ellenőrzés

Retail üzletág
és hálózatirányítás és
Csoportirányítás

Kockázatkezelés

Operáció
(IT és BO)

Stratégia és
Pénzügy

Pénzés tőkepiac
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által meghatározott középtávú és éves tervszámok
figyelembevételével a társaság irányítása, melyet a napi
irányítási tevékenység és a tulajdonosi ellenőrzési tevékenység határozottabb szétválasztása 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 CSR-politika
kidolgozásáért és megvalósításáért a társasági igazgatási és marketingkommunikációs vezérigazgatóhelyettes felel.

Felügyelő Bizottság
Név

Tagság kelte

Beosztás

Stephan Winkelmeier, elnök
(2010)
a Bayerische Landesbank
		Igazgatóságának tagja
dr. Buzáné dr. Bánhegyi Judit
(2010)
az MKB Bank Zrt. fiókigazgatója
Gerd Hausler
(2010)
a Bayerische Landesbank
		Igazgatóságának elnöke
dr. Kotulyák Éva
(2007)
az MKB Bank Zrt. jogtanácsosa
Lőrincz Ibolya
(2008)
az MKB Bank Zrt. főosztályvezetője
Marcus Kramer
(2010)
a Bayerische Landesbank
		Igazgatóságának tagja
dr. Mészáros Tamás
(2009)
a Budapesti Corvinus Egyetem
		professzora
Nils Niermann
(2011)
a Bayerische Landesbank
		Igazgatóságának tagja
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Igazgatóság
Név

Tagság kelte

Beosztás

Erdei Tamás
(1991)
az MKB Bank Zrt.
		elnök-vezérigazgatója
dr. Balogh Imre
(2004)
az MKB Bank Zrt.
		vezérigazgató-helyettese
Michael Schmittlein
(2011)
az MKB Bank Zrt.
		vezérigazgató-helyettese
dr. Kraudi Adrienne
(2008)
az MKB Bank Zrt.
		vezérigazgató-helyettese
Roland Michaud
(2010)
az MKB Bank Zrt.
		vezérigazgató-helyettese

Vezetőváltás az MKB Bank élén
Jelentősége miatt mindenképp fontosnak tartjuk, hogy
beszámoljunk az MKB Bank élén történt változásról annak ellenére, hogy az esemény a jelentéstételi időn kívülre esik. 2012. március 8-ától Erdei Tamást dr. Simák Pál
– stratégiai és pénzügyi vezérigazgató-helyettes – váltja
az MKB elnök-vezérigazgatói posztján. Erdei Tamás irányítása – csaknem két évtizede – alatt pénzintézetünk Magyarország egyik meghatározó univerzális nagybankjává
fejlődött.
Stephan Winkelmeier, a Bank Felügyelő Bizottságának
elnöke, a BayernLB pénzügyi vezérigazgató-helyettese
biztos abban, hogy az új vezető széleskörű tapasztalatai biztos alapokat jelentenek ahhoz, hogy az MKB Bank
megőrizze a pénzügyi piacokon kivívott meghatározó
szerepét, és az eddig megszokott színvonalon szolgálja
ki ügyfeleit.
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Gazdasági teljesítményünk és hatásunk

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 szerepe a lakosság
és a vállalatok, vállalkozások pénzügyi stabilitásának megteremtésében – ehhez járulunk hozzá komoly szakértelmen nyugvó működésünkkel és az
ezt támogató vállalatirányítási rendszerekkel.

vénykibocsátó 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..

Tulajdonosaink
Az MKB Bankban a minősített befolyással (95,23%)
rendelkező BayernLB részvényesen kívül a P.S.K Beteiligungsverwaltung GmbH 4,61%, az Antoinette Holding Limited 0,16% és további 29 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 köt-

Mérlegfőösszeg
Saját tőke

A Csoport fő számai 2011-ben
(Mrd euró)
9 462
270

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
(jelenleg Nextebank).

A BayernLB regionális hálózata

Nürnberg
München
Budapest

Milánó

Bukarest
Szófia
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Ügyfeleink száma (MKB Bank), 2011
Ügyféltípus	Ügyfélszám
Vállalati és intézményi ügyfél
Lakossági ügyfél
Kisvállalati ügyfél
Összesen

12 800
361 000
41 200
415 000

Ügyfeleink száma (MKB Csoport), 2011
Ügyféltípus	Ügyfélszám
Vállalati és intézményi ügyfél
Lakossági ügyfél
Kisvállalati ügyfél
Összesen

Az MKB Bank stratégiai érdekeltségei
Az MKB Bank tevékenységét kiegészítik a bankcsoporthoz tartozó társaságok szolgáltatásai:
A stratégiai érdekeltségek a gépjármű-finanszírozás,
befektetési alapkezelés, vagyon- és életbiztosítás, biztosításközvetítés és autópark-szolgáltatások terén fejtenek ki aktivitást a piacon.
Az MKB Bank leánybankjai - az MKB Unionbank és az
MKB Romexterra Bank S.A. (jelenleg Nextebank) –
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 az MKB
Nyugdíjpénztárak szolgáltatásai is elérhetőek a Bank
hálózatában.
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Az MKB Bank Zrt. 5 %-ot meghaladó közvetlen érdekeltségei (2011. december 31.)
Cégnév
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
MKB Üzemeltetési Kft.
Euro-Immat Kft.
Resideal Zrt.
Exter-Immo Zrt
Exter-Reál Kft.
Exter-Bérlet Kft.
Extercom Vagyonkezelő Kft.
MKB Pénzügyi Zrt.
MKB Egészségpénztár és Nyugdíjpénztár Kiszolgáló Kft.
S.C. Corporate Recovery Management S.R.L
MKB-Unionbank AD.
MKB Romexterra Leasing IFN S.A.
MKB Romexterra Bank S.A.
Euro Ingatlan Kft.
Ercorner Kft.
MKB-Euroleasing Zrt.
MKB-Euroleasing Autópark Zrt.
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.
Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft.
MKB Általános Biztosító Zrt.
MKB Életbiztosító Zrt.
GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.
adidas Budapest Kft.

Tulajdoni hányad
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
94,00%
94,78%
92,42%
60,00%
50,00%
50,00%
49,99%
47,86%
45,48%
37,50%
37,50%
22,19%
15,00%
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Gazdasági eredményeink
A Bank IFRS szerinti, nem konszolidált kamat, jutalék- és
díj-eredménye 16,3%-kal 77,5 Mrd Ft-ra csökkent. A
bruttó eredmény 2010-hez képest 1,5%-kal mérséklődött, 87,3 Mrd Ft-ot tett ki. A Bank működési költségei 6,5%-kal növekedtek. Az MKB Bank portfóliójának
tisztítását és a céltartalékképzést versenytársainál korábban, már 2009-től kezdve folyamatosan hajtotta
végre. A céltartalékképzés 21,2%-kal csökkent annak
ellenére, hogy a 130,5 Mrd Ft-os érték már tartalmazza
a végtörlesztés veszteségére megképzett céltartalékot
is. A Bank IFRS szerinti, nem konszolidált, éves adózás
előtti vesztesége az egy évvel korábbitól számottevően elmaradva 103,5 Mrd Ft-ot ért el (2010: 133,7 Mrd Ft
veszteség).
A Bank Magyar Számviteli Szabályok (MSZSZ) szerinti,
nem konszolidált kimutatásai az IFRS-hez hasonló tendenciákat tükröznek, a Bank adózás előtti eredménye
-111,3 Mrd Ft (veszteség; 2010: 112,8 Mrd Ft veszteség),
adózás utáni eredménye pedig -111,4 Mrd Ft (veszteség;
2010: 112,8 Mrd Ft veszteség) volt 2011-ben.
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Az MKB Bank számára 2011-ben piaci részesedéseinek
növelése változatlanul nem volt prioritás, ugyanakkor
elsődleges stratégiai céljait az MKB Bank ös�szességében piaci pozíciói kismértékű eróziója
mellett teljesítette 2011 során, ami ebben a környezetben mindenképpen kiemelendő teljesítmény. Az MKB Bank 13,8%-os és 6,2%-os piacrészt ért el a nem pénzügyi vállalati és lakossági
hitelezésben (2010: 14,3% és 6,5%). Számottevő a
lakossági megtakarítási piacon elért részesedésnövekedés, 6,3%-os piacrészt érve el (2010: 5,9%),
ezen belül 7% az elsődleges forrásokban (2010:
6,5%) és 6,2% a lakossági betétekben (2010: 5,9%).
A nem pénzügyi vállalati betétekben piacrésze,
néhány egyedi nagybetét 2011 első félévi kiáramlásának köszönhetően 10,2%-ra mérséklődött, (2010: 11,8%).
A korábbi évekhez hasonlósan 2010-ben sem részesültünk állami támogatásban. Megtermelt gazdasági
értékeinkből a különböző érintetti csoportok másmás arányban részesülnek:

A megtermelt gazdasági értékből a különböző érintetti csoportoknak
jutatott összegek (M Ft)
Tétel		
Megtermelt közvetlen gazdasági érték
Bevételek
Felosztott gazdasági érték		
Működési költségek
Alkalmazotti bérek és juttatások
Tőkebefektetőknek szánt kifizetések
Államkasszába történő befizetések
Közösségi befektetések
Visszatartott nyereség
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2009

2010

2011

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

- 74 108
- 74 108
48 565
23 924
20 032
2 980
543
1 086
- 122 673

-39 821
-39 821
72 920
46 387
21 930
3 428
600
574
-112 740
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Kapcsolat a működésünkben érintettekkel

A hazai bankszektor meghatározó, társadalmilag felelősen működő pénzintézeteként fontosnak tartjuk
azonosítani és együttműködni az üzleti tevékenységünkre hatással lévő érintetti csoportokkal és szervezetekkel. Kiemelt érintettjeink az ügyfeleink és munkavállalóink, akik meghatározó szerepet töltenek be
sikereink elérésében, ezért folyamatos kapcsolattartásra és egyenrangú párbeszédre törekszünk velük.

Érintetti
csoportok

Érintettjeinket középtávú CSR-stratégiánk kialakítása
során választottuk ki. Fő szempontunk az volt, hogy az
MKB Bank és az adott társadalmi csoport közötti hatás
jelentős legyen.
Az MKB Bank beazonosított érintetti csoportjait, valamint a velük folytatott kommunikáció formáit az alábbi
táblázatban foglaltuk össze:

Érintetti	Párbeszéd
párbeszéd formája
gyakorisága

Érintetti párbeszédben
felmerült témák, kérdések

Munkavállalók

Anonim boksz, KommenTár,
MKB Business Café, szakszervezet,
Üzemi Tanács, Hírmondó,
vezetői Tájékoztatók,
intrabank (Mozaik), e-mail

folyamatos

• 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

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

folyamatos

• termékinformációk
• pénzügyi kultúra javítása
• jótékonysági akciók
• ügyfélpanaszok
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Érintetti
csoportok

Érintetti	Párbeszéd
párbeszéd formája
gyakorisága

Érintetti párbeszédben
felmerült témák, kérdések

Civil és helyi
közösségek

stratégiai együttműködések,
kiállítások, klubok

folyamatos

• 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

Személyes kapcsolat az ügyfeleinkkel

Az ügyfélkiszolgálásban érvényesített Személyesen Önnek
elv tükrözi azon igyekezetünket, amely kiemelt érintettünk,
az ügyfeleink igényeinek magas színvonalú kiszolgálását
célozza. Bizalmuk és elégedettségük fontos számunkra.
Felelős vállalatként meghallgatjuk véleményüket és felmerülő kifogásaikat, amelyekre igyekszünk gyors és hatékony
válaszokat és megoldásokat adni. A személyes tanácsadás és visszajelzések mellett elkötelezettek vagyunk
abban, hogy ügyfeleink személyes és nálunk elhelyezett
vagyonuk biztonságáról magas szinten gondoskodjuk.
Ügyfeleink érdekében tett intézkedések:
• Az MKB TeleBANKár telefonos ügyfélszolgálat a nap 24
órájában elérhető ügyfeleink számára. Emellett e-mailen,
faxon, valamint internetes visszahívás-kéréssel is az ügyfelek rendelkezésére állunk.
• Munkatársaink hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között vis�szahívják ügyfeleinket. A 15 óra után érkező kéréseket legkésőbb a következő munkanapon teljesítjük.
• A Központi Reklamációkezelő Osztály (KRO) segítségével
központosítva kezelhetjük a beérkező panaszokat, így
pontosan követhetők és visszakereshetők az egyes bejelentések és a panaszkezelés folyamata.
• A gyors és hatékony eljárás érdekében Panaszbejelentő
Űrlapot dolgoztunk ki.
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• Az ügyfelekkel történő korrekt eljárást támogatja Reklamációkezelési szabályzatunk is.
• Honlapunkon (www.mkb.hu) az érintettek kérdéseit, aggályait több témakörben is Gyakran Ismételt Kérdések
címen azonosítjuk és válaszoljuk meg. Ezáltal elsősorban
ügyfeleink, a lakosság és potenciális munkavállalóink felvetéseire, kérdéseire reagálunk.
A jelenlegi piaci környezetben a versenytársakat az ügyfélélmény mértéke különbözteti meg egymástól, ezért
ennek folyamatos mérésére nagy hangsúlyt helyezünk.
2011-ben létrehoztuk az Ügyfélélmény Fórumot, amely
a rendszeres ügyfélkutatásokat és próbavásárlásokat
kezeli, de terveink szerint szerepet vállal majd a fejlesztési feladatok meghatározásában, illetve a feladatok
elvégzésének koordinációjában. Az ügyfélkutatások
eredményeit rögzítjük és beépítjük fejlesztési stratégiánkba, amelyet az ügyfélélmény az innováció fókuszában
elv mentén valósítunk meg.
Az ügyfélélmény mérése érdekében a rendszeres próbavásárlásokat végzünk mind a fiókhálózatban, mind
az alternatív csatornákon külsős próbavásárló cég közreműködésével.
• A 2010-es évhez hasonlóan 2011-ben is próbavásárlásokkal teszteltük telefonos ügyfélszolgálatunk teljesít-
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ményét – a Top 10 Call Center verseny keretein belül.
A 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 mezőnyben az MKB Bank ügyfélszolgálata
minden kategóriában elvitte a pálmát a banki ügyfélszolgálatok között: az általános ügyfélkezelés (89%),
problémamegoldás (90%), valamint a kimenő (94%) és
a bejövő (89%) hívásokat érintő értékesítési támogatás
terén is az élen végzett. Ezzel – saját ágazatának legjobbjaként – a Best of Call Centers 2011 minősítést szerezte meg.
• Ügyfeleink véleményének mélyebb megismerését
szolgálja a félévente, a saját Contact Centerünk által
végzett telefonos 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 2011-ben egy 6-os
fokozatú skálán: 5,07. A 2011. évi felmérés eredményei
azt mutatják, hogy ügyfeleink továbbra is leginkább
a személyes tanácsadással, a kiszolgálás minőségével
elégedettek, a Bank jellemzésekor tipikusan a korrektséget, az emberközpontúságot, az ügyfélbarát jelleget
és az udvarias kiszolgálást említették a megkérdezettek.
• A fiókhálózat, a Contact Center és a Külső Értékesítési
Partnerek (KÉP) próbavásárlása, versenytársak elemzése - Mystery Shopping módszerrel. A fiókhálózat esetén lakáshitelezési, befektetési, kisvállalati fókusz mentén
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történt a kutatás negyedéves rendszerességgel. Az MKB
Bank minden témakörben megelőzte a vizsgált versenytársakat. Befektetésben 78%, hitelezésben 79%,
kisvállalatiban 68%-os teljesítményt ért el. A próbavásárló cég a Contact Center teljesítményét 90%-ra értékelte, ez az eredmény szintén magasabb a vizsgált
versenytársak eredményeinél.
• Alsó középvállalati (AKV) és felső középvállalati
(FKV) ügyfeleink bankolási szokásait, igényeit és elvárásait is megvizsgáltuk 2011-ben. A felmérésekből
kiderült, hogy amíg a referensek szerint az ügyfelek számára a költségek és a díjak a legfontosabbak, addig az
ügyfelek rangsorában ez csak a 3. helyre sorolódik. Ők
a kiszolgálás minőségét, a rugalmasságot, illetve a határidők betartását helyezik előtérbe.

2011. szeptember 17-én első alkalommal nyitottuk meg
Váci utcai székházunkat azok előtt, akik nem bankügyeket intézni, hanem megismerni jöttek működésünk
központi színterét. Ezzel először csatlakoztunk az Európai Tanács védnökségével már 48 országban működő
Kulturális Örökségi Napok hazai programsorozatához.
A kezdeményezés célja, hogy a nagyközönség figyelmét
ráirányítsuk elsősorban azon épületek értékeire, amelyek
általánosságban a nagyközönség számára részlegesen
vagy egészen zárva vannak, illetve bepillantást engedjünk az érdeklődők számára bankunk kulisszái mögé.

MKB Bank is a member of numerous professional
organisations and business federations, providing us
with the possibility of professional development, and
also with the opportunity to represent the Bank’s and its
stakeholders’ interests in organisations with members
from the banking sector and other business areas.
Our objective is to provide support and to play a role
in the work of the organisations at national, regional
and international levels; a number of our managers
therefore participate in the top panels and professional
committees of these organisations.
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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 SEPA Egyesület
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
MGYOSZ - Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége
Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága
Országos Humánpolitikai Egyesület
SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
XVII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete
Kereskedelmi és Iparkamarák
Nemzetközi Vegyeskamarák Magyarországon
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Single Euro Payments Area (SEPA) létrehozásával és
fenntartásával kapcsolatos célkitűzések magyarországi
megvalósítása érdekében látja el feladatait.
Panaszkezelés
Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye, hogy ügyfeleink
felvetéseit haladéktalanul kivizsgáljuk és a feltárt hibákat orvosoljuk. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük
és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett
a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük,
és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és
ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez is.
A panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és
szabályok szerint kezeljük.
A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz
okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni kell. A panaszkezelés során a tudatos fogyasztói
magatartást tekintjük alapkövetelménynek és várjuk
el ügyfeleinktől.
Reklamációs Fórumunk feladata, hogy a beérkezõ reklamációs esetek alapján cselekvési tervet fogalmazzon
meg. A panaszokból leszűrhető folyamati, rendszerbeli
hibákat 2011-ben is rendszeresen tárgyalta a Reklamációs Fórum.
Panaszok bejelentési módja, 2011 év

Bankon belüli 7%

E-mail 12%
Fax 4%

Az MKB Bank Zrt. alapító tagja a Magyar SEPA Egyesületnek, amelyet 2008 áprilisában 12 bank, továbbá támogató tagként az MNB, a PSZÁF és a Bankszövetség
hozott létre.
A Magyar SEPA Egyesület önálló jogi személy, önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, konzultatív, döntéshozó és végrehajtó szervezet, amely a
European Payment Council (EPC) keretében kialakított
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Telefon 25%

Személyes 43%

Levél 9%
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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.
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2011-ben 10 977 panasz lezárása történt meg. A lezárt panaszok közel 0,5%-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 43%-a ügyintézői hibára
vezethető vissza, közel egyötöde (17%) pedig az ügyfél tájékozatlanságára, termékismeretének hiányára. A panaszkivizsgálást követően az esetek 75%-ában született elfogadó
döntés, míg 19%-ánál az elutasítás volt indokolt. Az arányok az elmúlt évhez képest nem mutatnak nagy változást.

Hibaok			Panaszok aránya
Ügyintézői hiba			
Ügyfélhiba			
Egyéb			
Csalás, chargeback			
Rendszerhiba			
Bankkártya egyéb			
Folyamathiányosság			
Rossz termék			
Összesen
			

43%
17%
15%
8%
7%
5%
4%
1%
100%

Panaszok megoszlása a döntés szerint
Döntés	Panaszok száma	Panaszok aránya
Elfogadva		
8 198
Elutasítva		
2 093
Panasz visszavonva		
212
Részben elfogadva		
472
Egyéb		2
Összesen		
10 977

75%
19%
2%
4%
0%
100%
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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.
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.
• 2011-ben is tovább bővítettük fiókhálózatunkat: új fiókot
nyitottunk Szegeden. Ezzel 88-ra 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 ügyfeleinknek a speciális igényei szerint kidolgozott termékeink.
Folyamatos fejlesztések ügyfeleink érdekében
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 aktuálisan a gazdasági válság eredményeként kialakult nehéz helyzetben –, hanem
a bankszektor számára is növeli a kockázati szintet.
Éppen ezért nagy hangsúlyt helyezünk ügyfeleink oktatására, amelynek eszközei a biztonságos banki műveleteket
(készpénzfelvétel, e-bankolás, stb.) bemutató szóróanya-

26

2 011

-

M K B

B A N K

Z R T.

gaink 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. Segitségével 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 el a pénzem?
• Mire figyeljek oda, 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.
Segítségével elkülönítve láthatók például a háztartás
energiaellátására, telekommunikációra, élelmiszerre,
közlekedésre vagy kultúrára fordított kiadások. A készpénzes költések kategóriánkénti rögzítési lehetősége
választ ad arra, hogy a pénzkiadó automatából (ATM) 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.
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Személyes kapcsolat munkatársainkkal

Ügyfeleink mellett munkatársainkat tekintjük a legfontosabb érintettünknek, ezért a velük való minél
közvetlenebb kapcsolat, a folyamatos, kétoldalú kommunikáció megteremtését szorgalmazzuk. Építő javaslatok és észrevételek megfogalmazására biztatjuk őket,
amelyhez rendelkezésükre áll az intraneten található
KommenTár, valamint az Anonim boksz, amelybe
a reputációs vagy a működési kockázat körébe eső
valamennyi ténnyel és adattal kapcsolatban névtelenül
írhatnak levelet.
Az MKB aktuális híreiről és eredményeiről a negyedévente megjelenő belső újságunk, a Hírmondó magazin nyújt tájékoztatást munkatársaink számára.
Munkatársaink és a részvényesek javaslatokat tehetnek
a legfelsőbb irányító testület számára is:
• 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 9 tagból 3 tag) az Üzemi
Tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket
a Közgyűlés a jelölést követő első ülésen köteles Felügyelő Bizottsági taggá választani kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A
Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket
a többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek
véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját
a közgyűlésen ismertetni kell.
• A Felügyelő Bizottságban részt vevő három munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – az Üzemi Tanácson keresztül tájékoztatja a munkavállalók közösségét
a Felügyelő Bizottság tevékenységéről.
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Patkó Károly: Subiaco (1930)
Subiaco a bencés rend alapító kolostora.
Innen indultak el misszionárius
feladatukkal a szerzetesek, és jutottak el
Pannonhalmára is. A bencések mindig
hegytetőre építkeztek, hiszen hagyományosan
kitűnő bortermelők voltak.
Ma sincs másképpen.
28
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Felelősséget vállalunk
Az MKB Bank fontos feladatának tartja, hogy az
ügyféligényhez igazított átlátható termékeket
és szolgáltatásokat alakítson ki, valamint a felelős hitelezési magatartás betartására törekedjen
a teljes hitelezési folyamatban. Mindenkor szem
előtt tartjuk, hogy ügyfeleinket megilleti a teljes
körű tájékoztatás joga termékeinkről, szolgáltatásainkról annak érdekében, hogy felelősségteljesen hozhassák meg hitelfelvételre vonatkozó
döntésüket.
2009-ben az MKB Bank csatlakozott a lakossági hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szervezetek részére iránymutatást adó Magatartási kódexhez. A csatlakozással
vállaltuk, hogy a Magatartási kódexben foglaltakat kötelező érvénnyel elfogadjuk, és azt alkalmazzuk a lakossági hitelezés során.
„A Magatartási kódex célja, hogy megerősítse a lakossági
hitelfelvevők és a hitelezők közötti kapcsolatban nélkü-

lözhetetlen bizalmat. A kódexben rögzített szabályok
maradéktalan betartásával a hitelezők azt vállalják, hogy
a lakosság körében átlátható és felelős magatartást tanúsítanak ügyfeleikkel szemben mind a hitelnyújtást
megelőző időszakban, mind a felvett hitelek teljes futamideje alatt, továbbá a fizetési nehézségek felmerülése esetén követendő eljárásaikban is.”
A Magatartási kódex az alábbi területekre vonatkozóan
fogalmaz meg előírásokat a csatlakozó pénzügyi szervezetek számára:
• A felelős hitelezés általános normái.
• Szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános
elvei.
• A szerződési feltételek futamidő alatti egyoldalú módosításához kapcsolódó szabályok.
• Az ügyfelek fizetési nehézségének kezelése körében
alkalmazandó eljárások.
• A végrehajtási eljárás előtt és alatt alkalmazandó felelős
hitelező magatartás elvei.

Felelős hitelezés és kockázatkezelés
A lakosság eladósodottsága az elmúlt évek során
jelentősen megnőtt, sokan több hitelt vettek fel,
mint amennyit törleszteni tudnak. Ahogy a gazdasági válság kirobbanása óta folyamatosan, az
MKB Bank 2011-ben is mindent megtett annak
érdekében, hogy fizetési nehézséggel rendelkező
ügyfeleinek terheit anyagi helyzetük rendezéséig
megfelelő módon mérsékelje.

A csomag részeként az ügyfél
• dönthet havi részletének összegéről, eredeti fizetési kötelezettségét akár 50%-kal is csökkentheti,
• átütemezheti törlesztéseit a futamidő meghosszabbításával és/vagy tőkemoratóriummal,
• lejárt tartozását részletekben rendezheti vagy tőkésítheti,
• kiküszöbölheti az árfolyamkockázatot a törlesztő részlet meghatározott időszakra történő fixálásával.

Bankunk teljes körű mentőcsomagot dolgozott ki
fizetési nehézséggel küzdő ügyfeleinek, amely keretében standard lehetőségeket nyújt a törlesztőrészlet
csökkentésére.

A fentieken túl a jogszabályi feltételeknek megfelelő
ügyfelek számára a Lakásmentő csomag keretében
igénybe vehető áthidaló hitel is elérhető. Teljes körű
mentőcsomagunk elemeit rendszeresen felülvizsgáljuk
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és mindig készek vagyunk azokat az aktuális helyzethez,
az ügyfelek megváltozott igényeihez igazítani. Ennek köszönhetően 2011-ben mintegy 2500 ügyfél fizetési terhein
könnyítettünk. Az MKB Bank a devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján 2011 nyarán kidolgozta Otthonvédelmi Programját.
A Program keretében 2011-ben közel ezer devizahitellel
rendelkező ügyfelünkkel kötöttünk gyűjtőszámla hitelszerződést, biztosítva részükre a jogszabály által biztosított fixált árfolyamon történő törlesztés lehetőségét.
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény értelmében a Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjoggal vagy
állami készfizető kezességgel biztosított lakossági
deviza alapú kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfeleink lehetőséget kaptak arra, hogy fennálló devizahitelüket a piaci árfolyamnál jóval kedvezőbb rögzített árfolyamon végtörleszt-hessék. A jogszabály
biztosította lehetőséggel 2011. év végéig devizahitellel
rendelkező ügyfeleink 13%-a élt. A 2011-ben fixált árfolyamon végtörlesztő ügyfeleink 8%-a Bankunk
által nyújtott forinthitelből fizette vissza devizahitelét.
Valamennyi érintettünkkel, így ügyfeleinkkel is felelős
kommunikációra törekszünk. A jogszabályoknak és a különböző hazai és nemzetközi normáknak való megfele-
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lés mellett a Bank által elfogadott Reputációs Kockázati Politika (RKP) alapelveit is betartjuk. Ezekkel
célunk, hogy elkerüljük az ügyfelek bizalmának csökkenését, vagyis átlátható, világos módon kommunikáljunk és cselekedjünk. Olyan üzleteket kötünk, melyek
megfelelnek az RKP-ban foglalt elveknek. Olyan partnereket választunk, akik tevékenységükkel nem ütköznek erkölcsi és jogszabályi korlátokba. Célunk, hogy az
RKP érvényesítésével csökkentsük a Bank hírnevének
romlásából származó esetleges pénzügyi veszteséget.
(Az MKB Bank Reputációs Kockázati Politikájának részleteit a 2010. évi Fenntarthatósági jelentésünk tartalmazza.)
2011-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 Reklámtörvény előírásait és az Önszabályozó Reklámtestület önszabályozó elveit, valamint ezeken túlmenően az Internation Chamber of Commerce
Hirdetési Gyakorlat Nemzetközi Kódexe (ICC - International Code of Advertising Practice) és az Organisation
for Economic Co-operation and Development (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
Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi
Szövetségének (BAMOSZ) teljesítménybemutatási és hirdetési
normái (önkéntes)
Reklámtörvény előírásai (kötelező)
Önszabályozó Reklámtestület elvei (önkéntes)
CRM kézikönyv - felelős DM tevékenység etikai normái (önkéntes)

Charták, alapelvek

Hungarian Business Leaders’ Forum
AmCham
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Biztonságos ügyfélkiszolgálás és működés

Működésünk során mindent megteszünk azért,
hogy ügyfeleink biztonságban érezhessék nálunk
pénzüket, pénzügyeiket teljes odafigyeléssel és
felelősen kezeljük. Az elővigyázatosság elvének
betartására, a korrupció elkerülésére és etikus vállalati magatartásra törekszünk.
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 a 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 működik, amely a portfólió szintű kockázat felügyeletre
koncentrálja tevékenységét.
Az MKB Banknál kiemelt hangsúlyt helyezünk a korrupció
elkerülésére, ezért minden szakterületen dolgozó munkatársunk részt vesz korrupcióellenes képzésben. (Részle-

tes adatokat lásd az MKB Bank számokban fejezetben.).
Vállalatunk mindenkor etikus magatartást vár el partnereitől, beszállítóitól, s természetesen saját munkavállalóitól is. Akadnak azonban olyan esetek, amelyekben
gyakran rajtunk kívül álló okokból, de érintettekké válunk. Ilyen volt 2011 folyamán a VISA és a MasterCard
rendszeréből illegálisan megszerzett bankkártyaadatok
esete, amely során az MKB által kibocsátott bankkártyák
is nagy számban érintettek voltak. Bankunk haladéktalanul és díjmentesen lecserélte – a visszaélésre vonatkozó
információk beérkezését követően – az érintett kártyákat annak ellenére, hogy az adathalászatban vétlen volt.
A két kártyatársasággal szembeni lépésekről döntésünket 2012 végére hozzuk meg.
2009-ben a Gazdasági Versenyhivatal 84 M Ft-ra büntette az MKB Bankot, mivel versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozata szerint az MKB Bank megsértette
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt azzal, hogy - az eljárás
alá vont más bankokkal együtt - mindkét nemzetközi
kártyatársaság (VISA, MasterCard) kártyáira és minden
bankra egységesen alkalmazandó bankközi jutalékmértéket és -struktúrát határozott meg. A bíróság az első
tárgyalást 2010. október 29-én tartotta meg. A tárgyaláson úgy döntött, hogy a pert a MasterCard ellen az
Európai Unió Törvényszéke előtt folyamatban lévő ügyben hozott jogerős döntés meghozataláig felfüggeszti
és a következő tárgyalást az uniós bíróság döntése időpontjának függvényében tűzi ki. Az eljárás várhatóan
2013 második felében zárul le.
A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított versenykorlátozó magatartás tárgyában az OTP Bank Nyrt., az
Erste Bank Hungary Nyrt., az MKB Bank Zrt., a Raiffeisen
Bank Zrt., a CIB Bank Zrt. az Unicredit Bank Hungary Zrt.
és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel szemben folytatott versenyfelügyeleti eljárás során, 2011. november 23án az MKB Bank Zrt. székhelyén, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 65/A. § szerinti
helyszíni vizsgálatot tartott, amely során okiratokat foglalt le és vett birtokába. Az eljárás fejleményeiről további
információval nem rendelkezünk.
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Bírságok 2011-ben	Ft
MNB-1804/2011 PFE/000013/2010-bírság
MNB-PFE:80/2011 MNB/1539/2011 bírság
OMMF-Munkaügyi bírság MÜ.219-25/2011-7204 (K84,L88)
OMMF-Munkaügyi bírság MÜ.317-24/2011-1208
OMMF-Munkaügyi bírság MÜ.336-31/2011-2211
OMMF-Munkaügyi bírság MÜ.381-31/2011-5210 (K76,K77,K78,K97)
OMMF-Munkaügyi bírság MÜ.557-49/2011-2207
OMMF-Munkaügyi bírság MÜ.740-31/2011-6209 (K65,K89)
Összesen
PSZÁF Fogyasztóvédelmi Bírságok összesen

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2010. február 22. és
március 31. között helyszíni pénzforgalmi vizsgálatot
végzett az MKB Bank Zrt-nél, mely alapján kötelezte
a Bankot, hogy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli, forintban, euróban és más EGT tagország pénznemében beérkező konverziót igénylő átutalások összegét a saját számláján történt jóváírását követően a Bank
haladéktalanul bocsássa az ügyfelei rendelkezésére.
Az előírás teljesítésére az MNB először 2010. december
31-i határidőt határozott meg, azonban a 2010 novemberében kiadott MNB állásfoglalásnak megfelelő banki
működés kialakítása csak bonyolult, 1 éves rendszerfejlesztéssel volt elérhető, amely 2011. november végére
készült el, így a Bank ennek megfelelően 2011. november végéig kért határidő hosszabbítást az MNB-től. Az
MNB a határidő módosítási kérelmünket nem fogadta
el. Először 2011. május 31-ig adott határidőhosszabbítást
a konverziós ügyletek haladéktalan jóváírása tekintetében és egyben 4 M Ft bírság megfizetésére kötelezte
a Bankot (MNB-1804/2011), majd miután a 2011. május
31-i határidőre nem sikerült elérni a teljes megfelelést,
újabb végzésében 5 M Ft bírság megfizetésére kötelezte a Bankot (MNB/1539/2011). A fejlesztés időközben lezárult, az MNB azt elfogadta, így mára helyreállt az MNB
elvárásainak megfelelő működési rend.
2011-ben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF) az MKB Bankot érintően lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárások során, leginkább a panaszkezelési
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határidő be nem tartása, néhány esetben pedig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat feltételezése, valamint
banktitok megsértése miatt hozott fogyasztóvédelmi
intézkedést.
Ugyanakkor a PSZÁF negyedéves panaszstatisztikái
alapján kimutatható, hogy részesedéséhez mérten
csekély számú beadvány érkezett a Bankkal szemben,
amely jellemzően statisztikailag nem releváns mennyiségű beadványt generált, ezzel bizonyítva a kiváló minőségű ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységet.
Bankbiztonság
Szigorú bankbiztonsági előírásokat és rendszereket alkalmazunk a napi működés és ügyfélkiszolgálás alapfeltételeinek megteremtéséhez. Valamennyi bankfiókunkat
és irodaépületünket a legmagasabb szintű bankbiztonsági berendezésekkel védjük. Komoly gondot fordítunk
a meglévő berendezések karbantartására és maximális üzembiztonságának megőrzésére. Bankbiztonsági
munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a legújabb fejlesztésű eszközök megjelenését, és alkalmazásukkal megőrzik a felszerelt rendszerek korszerűségét.
Legfőbb intézkedéseink:
• Behatolás- és támadásjelző rendszereket működtetünk
az épületek teljes körű elektronikus védelmére éjjel és
nappal.
• A banképületek pénzügyi- és egyéb banki munkaterületeit országos, központilag felügyelt behatolásvédelmi
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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. 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 munkatársaink késlekedés nélkül az
érintett banképületbe a szükséges segítséget odairányítani (Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, stb.).
• Természetesen tudjuk, hogy a legjobb technika alkalmazása sem lehet elég hatékony emberi felügyelet nélkül, ezért minden épületünkben fegyveres vagyonőrök
felügyelik folyamatosan az objektumban és az ügyfélterekben történteket.
• Az MKB Bank a fiókok megtervezésekor külön figyelmet
fordít rá, hogy a belső terek kialakítása önmagában is
szolgálja az ügyfelek, és a dolgozók biztonságát. Ügyféltereink többnyire jól áttekinthetők minden munkahelyről, ami megnehezíti a banki műveletek észrevétlen,
rossz szándékú megfigyelését, és elősegíti, hogy alkalmazottaink és vagyonőreink időben felfigyelhessenek
az ilyen irányú tevékenyégre, és eljárjanak ellene. Minden ügyintézői munkahely előtt a várakozási távolságot
kijelölő tábla, vagy a padozatra elhelyezett azonos célt
szolgáló csík található.
• Az MKB Bank fiókjaiban a pénzeszközöket időkésleltetéses nyitású pénztároló berendezésekben tároljuk.
Az ilyen típusú eszközök, a pénzintézetek ellen elkövetett
rablások, illetve rablási kísérletek megelőzése érdeké-
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ben 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 és a rendőrkapitányságokon. A támadásjelzésekkel együtt élőben átadjuk az adott bankfiók
videokamerás rendszerének képeit is. 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 kezelésére, ügyfeleink
maximális kiszolgálására bankbiztonsági szempontból
is. Módszereket kapnak a minél pontosabb személyazonosításra, a hamis igazolványok, cég- és magánokiratok, pénzeszközök, átutalási megbízások felismerésére,
ismertetjük és elemezzük a megelőző időszakban előfordult, pénzintézetek ellen elkövetett bűncselekményeket (csalás, rablás, hamisítás, stb.).
• A Tűzvédelmi szabályzat egyértelműen meghatározza
az elnök-vezérigazgató szerepét, felelősségét és a delegálás rendjét a munkavállalók biztonsága szempontjából kiemelkedően fontos tűzvédelem és munkavédelem terén. A Biztonsági politika részletesen bemutatja
a Biztonsági szervezetet és a biztonsági kérdésekkel
kapcsolatos felelősségi köröket.
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Tudatos humánpolitikai stratégia

A megváltozott piaci és gazdasági környezethez igazodó szervezet irányításában kulcsszerepet töltött be a
megfelelő rövid és középtávú humánerőforrás-stratégia
alakítása. A 2011. évben még mindig fontos szempont
volt a humán költségek racionalizálása, melyet az egy
évvel korábban megkezdett strukturális átalakítások
folytatásával vitt véghez a szervezet. Ennek legjelentősebb lépése az üzleti divíziók szerkezeti átalakításán
belül a tiszta portfóliót kezelő és a speciális hitelekért felelős szervezeti egységek különválasztása volt, mely az
üzleti működési modellt alapjaiban változtatta meg. A
szervezeti átalakítások időszaka alatt komoly hangsúlyt
fektettünk a munkatársak megtartására és megfelelő
orientálására.
A másik kulcsfontosságú terület - amely közép- és hos�szú távon is a legfontosabb humánpolitikai kihívás -, a
megújult felépítéssel működő szervezet motivációs- és
megtartási stratégiájának kialakítása volt. Mindezek
elindítása alapvető értékrendbeli változás kezdetét jelentette a vezetői gondolkodásban az emberi erőforrás
kezelése terén, amely értékváltási folyamatban a HR
fontos katalizátori szerepet töltött be.

Munkavállalóink létszáma, kiválasztása
A Bank munkavállalóinak létszáma 2011-ben 2203 fő
volt. Dolgozóink 97%-a teljes munkaidőben dolgozik.
A határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya 95%, azonban az előző évihez képest 52%-kal növekedett a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak
aránya. Ez egyrészt abból fakad, hogy a fiókhálózatban
- különösen Budapesten - a próbaidő leteltéig határozott
idejű szerződéssel kerülnek felvételre az újonnan belépő dolgozók, másrészt egyre több GYES-ről visszatérő
kolléganő kéri a részmunkaidőben történő foglalkoztatását. 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.
Az előző évek csökkenő tendenciája után 2011-ben a
teljes banki fluktuációs ráta 12,8% volt, mely 2,3%-kal
magasabb az előző évi rátánál. 281 esetben történt
munkaviszony megszüntetés, amelynek 48%-át a dolgozók kezdeményezték. A kilépők tipikusan a 30-40
éves korosztályból kerülnek ki, azonban minden korcsoportban növekedett a kilépések száma.

az mkb bankból kilépők aránya a munkavállalók százalékában
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A szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekkel kapcsolatos stratégiáját meghatározó személyek felvételét többkörös kiválasztási folyamat,
szakmai és vezetői interjúk 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 rendszerben,
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.

A TÉR-ben kialakított kompetencia modellt emellett
számos egyéb területen alkalmazzuk. Támogatja és
hitelesíti a kiválasztási és felvételi eljárást, segíti a
munkahelyi beválás előrejelzését és a karriertervezést,
valamint segítségével pontosabban tervezhetők a
képzési-személyzetfejlesztési programjaink.

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 felsővezetők négyszemközti értékelő megbeszélést folytatnak
a Bank elnök-vezérigazgatójával az adott évben elért
területi eredményekről és a szervezeti szintű jövőbeni
célkitűzésekről.

• A munkavégzés körülményei, fizikai feltételek.
• Motivációs rendszerek (kereset, juttatások).
• A munka tartalma, feladatok.
• Kommunikáció, információáramlás, visszajelzések
rendszeressége.
• Vezetéssel való elégedettség.
• Képzési-fejlesztési lehetőségek.
• Karrierlehetőségek, előmenetel.
• Általános légkör.

Teljesítményértékelés
2011-ben munkavállalóink 100%-a kapott a teljesítményére vonatkozó visszajelzést. A formalizált keretek
közötti értékelésre évente legalább két alkalommal
– egy időközi és egy éves „nagyértékelés” alkalmával
– kerül sor egységesen a Bank minden szervezeti egységében. A 2009 óta működő Teljesítményértékelő
Rendszer (TÉR) mind az üzleti, mind a támogató területeken segíteni tudja az azonos tevékenységet ellátó
kollégák teljesítményének értékelését, összehasonlítását, és a teljesítménykülönbségek szerinti, objektív
alapokra épülő differenciálást.

Elégedettség mérése
Folyamatos hangsúlyt fektetünk a munkavállalók
elégedettségének nyomon követésére, a dolgozóink
elégedettségének érdemi növelésére való törekvés
minden vezető meghatározó célja kell, hogy legyen.
Ennek érdekében mind az általános elégedettséget
eredményező tényezők felmérését, mind a speciális
vagy terület specifikus elégedettségi faktorok feltérképezését fontosnak tartjuk, a rendelkezésre álló
legkülönbözőbb humán-diagnosztikai módszerek
alkalmazásával. Az egyes divíziók, nagyobb szervezeti
egységek éves komplex vizsgálatának keretében a következői tényezők kerülnek rendszeresen felmérésre:

Munkavállalóink számára kedvezményes fitnesz
szolgáltatásokat nyújtunk a Dévai utcai irodaházban
munkaidő előtt és után, amit nagy számban igénybe
is vesznek az ott dolgozók. 2011-ben 3 sérülés történt,
ami 13 nap kiesést okozott munkavállalóinknak.
Összeférhetetlenségi politika
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
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elkészítettük és a honlapunkon közzétettük az Összeférhetetlenségi Politikánkat. E mellett a szervezeten
belüli érdekkonfliktusok és hatásköri összeütközések
megelőzése, kezelése is biztosított, és szükséges eset-
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ben kikényszeríthető. Ennek érdekében Bankunkban a
szervezeti felépítés átlátható, a felelősségek és hatáskörök intézményen belüli szétosztása világos, pontos és
egyértelműen meghatározott.

Képzési és fejlesztési stratégia

Az új alapokra helyezett motivációs és megtartási stratégia legfontosabb eszközéül a képzés-fejlesztés területén
megnyílt innovatív lehetőségek szolgáltak. A HR üzleti
partneri szerepe 2011-ben meghatározó mértékben erősödni tudott a képzés-fejlesztés területén ellátott funkciókban is. Az új gazdasági-piaci környezetben való működés felülírta a versenyképességet közvetlenül befolyásoló
tényezők rangsorát, így a képzés, mint a szervezeti tudás
és kompetencia menedzselését szolgáló tevékenység,
stratégiai szintre emelkedett az egyes divíziók irányításában és a vezetői gondolkodásban.
A belső „megrendelői” oldalon kialakult igényre a HR
egyfelől saját tanácsadói szerepének kiterjesztésével,
másfelől a képzési piacon fellelhető leginnovatívabb fejlesztési módszertanok behozatalával válaszolt. A Bank
képzési politikájának kialakítása ennek megfelelően egy
sokkal tudatosabb tevékenységet jelentett 2011-ben, maximálisan összehangolva az üzleti célokkal, minimálisra
csökkentve az ad-hoc fejlesztések számát és lehetőségét.
A 2011. évi személyzetfejlesztési stratégia fő irányait két tényező: az üzleti eredményességre való közvetlen ráhatás
lehetőségeinek megtalálása és a motivációs erők összehangolt mozgósítása alakította. Elsődleges szempont volt,
hogy a fejlesztések a Bank számára rövid és a hosszú távon
egyaránt megtérülő humán tőkebefektetések legyenek.
A főbb képzési-fejlesztési projektek az alábbi irányok
szerint valósultak meg:
• Értékesítés fejlesztés
A Bank középvállalati üzletágában komplett kultúraváltási folyamat indult az értékesítési tevékenységben. Az
átfogó fejlesztési program nemcsak a sales készségek,
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hanem a 140 résztvevő elkötelezettségének és attitűdjének formálását is célozta. A módszertan újszerűsége a
speciális alapozásban állt, amelynek során az üzletágat
jellemző optimális munkatechnológiák (értékesítési
és vezetői), valamint az MKB középvállalati „sales bestpractise” is kidolgozásra került. Maguk a készségfejlesztő
tréningek tematikájukat tekintve a kommunikáció és az
empowerment, azaz a „felhatalmazás” alapú értékesítési
technikák fejlesztésére épültek.
A nagyszabású fejlesztési program sikeressége objektív
alapokon, a fél éves és éves üzleti mutatószámok visszamérésén keresztül is tükröződött.
• MKB Karriermenedzsment Program
A Bank karriertámogatási programjának aktuális, 2 éves
periódusának keretében szakértői, tehetség- illetve vezetői utánpótlás vonalon beazonosított 100 főnyi kulcsember fejlesztése zajlik. A program a Bank alapértékeire, azaz
a szaktudásra és a lojalitásra építve csoportos és egyéni
formában szervez programelemeket a résztvevőknek,
melyek a szakmai közösségek erősítésén túl, a szervezeti
megtartóerőt képviselő, informális közösségi hálók fejlődését is eredményezik. Ezt többek között a fiatal tehetségek és a Bank senior szakértői számára létrehozott Mentori Rendszer elindítása, illetve a vezető utánpótlások
tapasztalatcsere alapú fejlesztése is támogatja. A Bankot
aktuálisan foglalkoztató témaköröket új szempontú szakértői kidolgozása pedig olyan kérdéskörök feldolgozását
és megvalósítását teszi lehetővé, melyek hatékonyabb
működést eredményeznek és segítik egy még magasabb szintű kommunikációs kultúra kiépítését is.
• Motivációs Program
A szervezetben és munkatársakban rejlő motivációs
erők mozgósítását célozza a területre szabott moti-
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vációs programok kialakítása és megvalósítása. Ennek
egyedisége abban áll, hogy az adott területen élő vezetési kultúrához és munkaköri sajátosságokhoz igazodva,
a HR először feltérképezi a területre jellemző légköri és
motivációs jelenségeket, majd a diagnózis felállítását
követően a felsővezetővel szoros együttműködésben
alakítja ki az adott terület számára javasolt fejlesztési és
motivációs programot. A motivációs erők mozgósításához a programok során a HR kiemelt figyelmet fordít
a vezetők fejlesztési célú támogatására, illetve a terület
kulcsembereinek fejlesztés általi motivációjára.
A HR több új típusú fejlesztési módszert vezetett be
e programok során, melyek közül a legjelentősebbek
a munkaattitűdhöz és személyiségtipológiához kapcsolódó kompetencia tesztek alkalmazása, valamint
a belső trénerek, coach által vezetett tréningek, coaching folyamatok alkalmazása.
• Belső coaching
Az egyéni coachingot, mint személyre szóló fejlesztési
eszközt a Bank jó néhány éve sikerrel alkalmazza a belső fejlesztésekben. Különösen fontosnak tartjuk ezt az
eszközt az újonnan kinevezett vezetőknél, továbbá a
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komoly szakmai felkészültséggel, de vezetői tapasztalattal nem rendelkező, vezetői munkakört ellátó kollégák esetében, akik a belső coaching segítségével jelentősen előrehaladhatnak a vezetővé válás útján.
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 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.
• Közösségépítés
Ebben az évben is nagy hangsúlyt és anyagi támogatást kaptak a területek közötti, illetve a csoportokon
belüli együttműködést fejlesztő, közösség- és csapatépítő programok, mely lehetőséggel a Bank legtöbb
szervezeti egységében élni tudtak a vezetők.
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Klímavédelmi stratégia a környezet védelméért

A BayernLB törekvéseivel összhangban, az MKB
Bank – a magyar előírásokat betartva, illetve a legtöbb esetben túlteljesítve azokat –, a környezetre
gyakorolt hatásának csökkentését kiemelt feladatának tekinti. Folyamatosan vizsgáljuk környezeti
terhelésünket, amelynek visszaszorítására klímavédelmi stratégiánkban tettünk ígéretet.
A megelőzést, vagyis az energiafelhasználás csökkentését állítottuk klímavédelmi stratégiánk középpontjába.
Ennek megvalósítása érdekében folyamatosan ésszerűsítjük épületeink energia-, víz- és papírfogyasztását, a
hulladékkezelést, illetve az üzleti utazások mennyiségét.
Energiafelhasználásunk csökkentése érdekében többek között a következő intézkedéseket hoztuk:
• Finomítottuk az irodaházak hűtő- és fűtőberendezéseinek szabályozását (tájolásfüggő körökre osztás, központi szabályozás az egyéni beavatkozások kiugró értékeinek elkerülése érdekében, maximum és minimum
értékek szűkítése, szigorítása stb.).
• Új épületeinkben már a legújabb energiatakarékos
épületgépészeti rendszereket alkalmazzuk. A Kassák
Lajos u. 18. alatti irodaházunkban például sugárzó hűtő
álmennyezetet építettünk be, amelynek üzemeltetése
hosszú távon rendkívül energiatakarékos, mivel a beltéri aktív elemek gyakorlatilag nem igényelnek sem
áramfelvételt, sem karbantartást.

• A Dévai utcai irodaház technikai hűtéseire rásegít
a téli időszakban alkalmazott szabad hűtés, mellyel
a külső alacsony hőmérséklettel hűtjük a hűtőközeget
a nagy teljesítményű folyadékhűtő beindítása nélkül.
• Valamennyi fiókunknál és irodaházunknál lecseréltük
a reklámvilágítások hagyományos fényforrásait LED
technológiára.
• A Kassák Lajos utca 18. alatti irodaépületünk folyosóinak, mellékhelyiségeinek kompaktcsöves világítását
szintén LED-esre cseréltük.
• A balatonfüredi Oktatási és Szabadidőközpont melegvízellátását a napsütéses időszakokban teljes
egészében napkollektorokkal biztosítjuk, a fűtésre is
rásegítve.
• Folyamatosan lecseréljük az R22-es gázzal töltött klímaberendezéseinket környezetkímélő gázzal töltöttre.
Tudatos vízfelhasználásunk eredményeképp fogyasztásunk 2009 óta csökken, köszönhetően többek között
a takarékos légkeveréses csaptelepek alkalmazásának
is. 2011-ben összesen 33 682 m3 vizet használtunk fel.
Működésünk során egyre nagyobb mértékben használtunk elektronikus nyomtatványokat a felhasznált
anyagok csökkentése érdekében. Az adatgyűjtésben
a felhasznált nyomtatványok mennyiségébe 2010től kezdődően beleszámítjuk a Díjbeszedő Zrt. által
ügyfeleink számára küldött nyomtatványokat és borítékokat is.

A felhasznált anyagok mennyisége (kg)
Anyag neve
Nyomtatványok
Irodaszerek
Összesen
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2007

2008

2009

2010

2011

220 000
31 000
251 000

237 000
33 000
270 000

114 518
238 152
352 670

242 695
262 854
505 549

207 310
231 882
439 192
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Az elektronikus levelezés terjedése 2011-ben a papírfelhasználásunk, s a hulladék összmennyiségének
csökkenését eredményezte. Az irodaházakban és a
bankfiókokban keletkező papírhulladék külön gyűjtést
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követően újrafeldolgozásra kerül. A veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően olyan cégek dolgozzák fel, amelyek tanúsított környezetbarát-kezelési
rendszert alkalmaznak.
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2011. február 28-ától új kommunikációs eszközt vezettünk be az üzleti utazások minél nagyobb arányú
kiváltására. A videokonferencia-rendszer révén élő
videobeszélgetések lefolytatása vált lehetővé az egymástól nagy távolságra lévő helyszínek között, jelentős
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idő-, költségmegtakarítást, s nem utolsó sorban az utazások révén keletkező károsanyag-kibocsátás csökkenését eredményezve. 2011-ben összesen több mint 300
ezer kilométerrel kevesebb utat tettek meg üzleti céllal
munkatársaink az előző évhez képest.

Üzleti utazás

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Összes üzleti út (millió km)

8,786

8,48

3,9973

3,8181

2010

2011

Üzleti út egyénenként (1 000 km/munkavállaló)

2011-ben 18 232 485 kWh villamosenergiát használtunk
fel, ami megközelítőleg annyit tesz ki, mint 4 050 darab
négyfős háztartás éves fogyasztása összesen. Összes
földgázfelhasználásunk pedig 44 938 GJ volt.
Üvegházhatású gázok közül csak szén-dioxid kibocsátása fordult elő vállalatunknál, az is a fűtés és az elektromos
áram használata révén. A földgáz-, a villamosenergia- és
távhő-felhasználásból eredő kibocsátott szén-dioxid
mennyisége kis mértékben növekedett 2010-hez ké-

pest. A 2011 nyarának átlaghőmérsékletei az előző évi
adatokhoz képest jóval magasabbak voltak (ehhez hozzájárult a kivételesen meleg szeptember is), ami a hűtés
villamosenergia-felhasználásának növekedésével járt.
A Dévai irodaház villamosenergia-fogyasztását növelte
az oda telepített párásító berendezés, mely 2011 őszétől
üzemel. Az előző évekhez képest hidegebb téli hónapok növelték a fűtési célú energiafelhasználást (különösen a november, mely az előző évi enyhe átlaghőmérséklethez képest kifejezetten fagyos volt).

A közvetlen és közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok súlya:
szén-dioxid (tonna)
Szén-dioxid-kibocsátás

2007

2008

2009

2010

2011

Energiatermelésből származó
ebből földgáz
Beszerzett energiaforrások előállításából
ebből villamosenergia
ebből távhő
Összes szén-dioxid-kibocsátás

2 138
2 138
5 105
5 001
104
7 243

2 455
2 455
5 072
4 972
100
7 527

791
791
7 455
7 267
188
8 246

917
917
7 231
7 062
169
8 149

944
944
7 504
7 293
211
8 448
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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 hos�szú 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 2012 márciusában megkezdte
működését és mintegy 46 000 MW 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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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 Bank 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.
Környezetvédelmi terveink 2012-re
A környezetvédelmi előírások nyomonkövetése és
messzemenő figyelembe vétele mellett az alábbi konkrét elképzeléseink megvalósítását 2012-ben megkezdjük és a Bank pénzügyi lehetőségének függvényében
a következő években folyamatosan megvalósítjuk:
• A Kassák Lajos utcai irodaház mennyezeti hűtésénél
a kondenzáció elkerülése érdekében szükséges a befújt
levegő páratartalmának csökkentése. Ehhez a levegőt
előfűtjük a gázkazánnal, majd a párakicsapódás érdekében visszahűtjük a kívánt hőmérsékletre.
• A Kassák Lajos utcai irodaházban található Call Centerünk hűtését a téli időszakban is folyamatosan biztosítani kell a nagy belső hőterhelés miatt. A folyadékhűtők
folyamatos üzemeltetését szabad hűtés kiépítésével
tudjuk kiváltani.
• A Váci utcai Székház külső fémhalogén homlokzatvilágítását LED technológiára cseréljük.
• A fiókok belső világítását a meglévő halogén és kompaktcsöves technológiáról LED-esre cseréljük.
• Valamennyi épületünk energetikai átvilágítását, a rendeletek szerinti épületenergetikai tanúsítások elkészítésének megkezdését és kb. két év alatti befejezését
tervezzük.
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Telepy Károly: Esztergomi részlet (1890)
Esztergom az 1856-ban felszentelt impozáns székesegyházzal
a magyar katolikus egyház méltó központjává vált.
A hatalmas kupola, ma is uralja a hegyet,
a lüktető városi forgatagot.
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Értéket teremtünk
Büszkék vagyunk arra, hogy az MKB Bankot ügyfeleink és a piaci szereplők egyaránt a kultúra bankjaként azonosítják. Ez bizonyíték a gazdasági tevékenységünk mellett felvállalt Értéket őrzünk, értéket
teremtünk jövőképünk hiteles és eredményes megvalósulására. Szándékunk, hogy kulturális elköteleződésünkkel, sport-, és tehetségtámogatással, illetve
adományozási tevékenységünkkel a társadalmi problémák megoldásához meghatározó módon járuljunk
hozzá, ahogy azt érintettjeink is elvárják tőlünk.
A támogatások rendszere
Az MKB Bank által nyújtott, társadalmilag hasznos vagy
szociális célú juttatások, illetve a verseny- és sportszponzorációkkal kapcsolatos igényeket az erre a célra
létrehozott Támogatási Bizottság bírálja el a Bank stratégiai célkitűzéseivel összhangban. Feladatai közé tartozik
többek között a támogatási keretek és a támogatási igé-

nyek prioritási sorrendjének meghatározása, a pénzügyi
erőforrásokkal való gazdálkodás, a folyamatban lévő támogatások megvalósulásának ellenőrzése, valamint a
szponzorációk hatáselemzése és értékelése.
A Támogatási Bizottság elnöke az elnök-vezérigazgató,
alelnöke a társasági és marketingkommunikációs vezérigazgató-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.

Támogatjuk a tehetségeket
A tehetségek felkarolása másfél évtizedes hagyományunk, amellyel a kimagasló teljesítményű fiatalok
sportsikereinek elérését és tanulmányi előmenetelét
segítjük. Az MKB Bank filozófiájához illeszkedő értékeket – kitartás, megbízhatóság és szorgalom – a
sportolók és a tanulni vágyó, de hátrányos helyzetű
gyermekek méltó módon képviselik. Kötelességünknek érezzük, hogy közös értékteremtésre bíztassuk
őket, amelyhez ők a tehetségüket, mi az ennek kamatoztatásához szükséges anyagi hátteret biztosítjuk.

„Az MKB Bank valódi mecénása a kajak-kenunak, a bank
felől áradó szeretet rendkívül sokat jelent a sportág és
a versenyzők számára” - Vaskúti István, az MKKSZ szakmai alelnöke

Sporttámogatások
A hazai versenysporttal való szoros kapcsolatunk kiválóan bizonyítja érzelmi kötődésünket a sporthoz és az
általa képviselt értékrendhez, s azon igyekezetünket,
amellyel a mozgás szeretetére és az életmódfejlesztésre
irányítjuk a magyar lakosság figyelmét.
Több mint tizenöt éve állunk a magyar kajak-kenu
sportág mögött, mint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
kiemelt, arany fokozatú támogatója. A 2012-es Londoni
Olimpia már a negyedik a sorban, amelyen az MKB Bank
segíti a legtehetségesebb sportolók sikeres szereplését.
Együttműködésünk kezdetekor létrehoztuk az MKB
Ranglistát, amely az adott évben elért eredmények
alapján rangsorolja a sportolókat a versenyidények
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végeztével. MKB Prémium Díjjal jutalmazzuk a legjobb
férfi és női kajakosokat, kenusokat, edzőket, valamint a
legkiválóbb ifjúsági férfi és női versenyzőket. 2008-ban
Kolonics György Díjat alapítottunk a legtehetségesebb
utánpótláskorú versenyzők számára.
Az MKB Kajak-Kenu Prémium Díj és Kolonics
Díj elismerésben részesültek 2011-ben:
Kozák Danuta
Tóth Dávid
Vajda Attila
Hagymási Réka
Tótka Sándor
		
Korisánszky Dávid
Viola Viktor
Bodonyi András
Lucz Dóra
Vécsi Viktor

- Év női versenyzője
- Év férfi kajakos versenyzője
- Év férfi kenus versenyzője
- Év ifjúsági női versenyzője
- Év ifjúsági férfi kajakos
versenyzője
- Év ifjúsági férfi kenus versenyzője
- Kolonics Díj
- Kolonics Díj
- Kolonics Díj
- Év edzője

2006 óta névadó szponzora vagyunk a 2011-ben tizenkilencszeres Magyar bajnok, hússzoros Magyar
Kupa és kétszeres KEK-győztes veszprémi kézilabda
csapatnak. Az MKB Veszprém KC támogatásával lehetőséget nyújt az utánpótlás-nevelésre, a példaképek
megteremtésére, s arra, hogy a sportág kiválóságai
magas színvonalú munkát végezhessenek. Az MKB
Bank finanszírozója volt a világszínvonalú Veszprém
Arénának, amely a kézilabda mérkőzések számára
méltó körülményeket teremt.
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Bankunk nemcsak a felnőtt csapatok sikeres működését
biztosítja, hanem lehetőséget nyújt és egyben elvárja
a versenyképes utánpótlás-nevelést is. Ennek érdekében a klubok 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.
A fenntartható társadalom alapja, s egyben az MKB
törekvése is, hogy a jövő generációjának alkalmat és
módot teremt tehetsége kibontakoztatására, új utak
kipróbálására. Ennek elősegítése érdekében csatlakoztunk a Prima Primissima kezdeményezéshez 2007-ben,
a Junior Prima Díj Sport kategória társalapítójaként.
A szakmai zsűri döntése alapján 2011-ben Biczó Bence
úszó, Deák Nagy Marcell atléta, Gyenesei Leila és Tóth
Adrienn öttusázó, Hárai Balázs vízilabdázó, Joó Abigél
cselgáncsozó, Korisánszky Dávid kenus, Mikes Anna versenytáncos, Vadnai Benjamin vitorlázó és Veres Richárd
kick-boxos teljesítményét ismerték el Junior Prima Díjjal.
A dinamikusan fejlődő hazai golfélet ékes bizonyítéka
a pályák és a játékosok egyre növekvő száma. A mind
erősebb igényekre ráérezve az MKB Bank a golfsport
mellé állt. 2010-ben a a Senior Golf Európa-bajnokság
gyémánt fokozatú támogatója, valamint az MKB Golf
Trophy házigazdája volt.
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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

2011

Magyar bajnok
Magyar Kupa győzelem

1997-

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

2008

Pekingi olimpia: 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz

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 bronz
Világbajnokság: 6 arany, 5 ezüst és 1 bronz

2011

Európa-bajnokság: 6 arany, 3 ezüst, 2 bronz
Világbajnokság: 6 arany, 1 ezüst, 3 bronz

Magyar Kajak-Kenu
Szövetség
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Tehetséges, ám hátrányos helyzetű gyermekek
támogatása
MKB Ösztöndíjjal 14 éve segítjük a kiemelkedően tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
életkörülményeinek javítását és tanulmányi előmenetelüket egészen a diploma megszerzéséig a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat közreműködésével.
Évente száz olyan diáknak folyósítunk havi 16 000 Ft ösztöndíjat, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem
nem éri el a 35 000 Ft-ot, azonban kiváló tanulmányi és
egyéb kiemelkedő eredményekkel rendelkezik. Hisszük,
hogy a megfelelő helyre és időben érkező segítség
megadja az érvényesülési és kitörési lehetőséget azok
számára, akik enélkül elkallódnának.
Büszkék vagyunk arra, hogy kezdeményezésünkkel
mára számos sikertörténetnek voltunk okozói. Első
ösztöndíjasaink már megtalálták helyüket az életben,
s hálával gondolnak ránk vissza.
A Magyar Adományozó Fórum pályázatán ösztöndíj
programunkat Társadalmi Befektetések Díjjal ismerték
el 2011-ben.
Azok számára, akik nem nyerik el ösztöndíjunkat, azonban pályázatukat a bírálók értékesnek találják, egyszeri
alkalommal 15 000 Ft értékű tanszertámogatást nyújtunk.
1996 óta évente 250 gyermeknek adunk át ilyen utalványt.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal való együttműködésünk nem korlátozódik az ösztöndíjprogramra, hiszen 1997 óta részt veszünk gyermekétkeztetési
támogatási programjukban is. A támogatás elnyerésére minden 18. életévét be nem töltött, Magyarországon élő gyermek, illetve az őt képviselő szülő
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vagy intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola) pályázhat.
A kérelmek elbírálásánál fő szempont a rászorultság.
Ennek objektív megítélése céljából az iskolától, óvodától kérünk javaslatot, véleményt, a munkáltatótól jövedelemigazolást. Amennyiben a fentiek alapján Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöksége odaítéli
a támogatást, úgy az intézménynek utalják a gyermekétkeztetés költségét. Évente 100 gyermek részesül ebben a támogatásban.

„A támogatás évekig mentőöv volt számunkra, a létfenntartásunkat biztosította, ezt követően pedig stabil,
megnyugtató jövedelemforrást jelentett” – emlékezik Dr.
Németh-Radnai Klára, az MKB Bank egyik ösztöndíjasa.

A mára hagyománynak számító, 2011 decemberében
15. alkalommal megrendezett MKB Karácsonyi Gyermekgálára évente 1200 nehéz szociális helyzetben lévő
gyermeket hívunk meg az ország különböző pontjairól
a budapesti Operaházba. 2011-ben Csajkovszkij: Diótörő
című mesebalettjére invitáltuk őket, amely után vendégül láttuk, s megajándékoztuk őket, hogy még emlékezetesebbé tegyük számukra ezt az alkalmat.
1999-ben bankfiókjainkba pénzgyűjtőket helyeztünk el,
amelyekbe a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat számára pénzadományokat ajánlhatnak fel a betérő ügyfelek és
a munkatársak. Az így befolyt pénzösszeget a Szolgálat a
nehéz körülmények között élő gyermekek javára fordítja.
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Hosszú távú elköteleződés a kultúra mellett

A tradicionális értékek megőrzésével a jövő generációjának teremtünk lehetőséget arra, hogy
megismerhesse az elmúlt évszázadok építészeti
és képzőművészeti emlékeit. Országosan is jelentős képzőművészeti gyűjteményünk, a műemlékvédelem terén tett erőfeszítéseink, valamint a
zenekultúra támogatása kiemelt jelentőséggel bír
az MKB Bank életében.
Képzőművészet és zenekultúra
Saját műgyűjteményünk felépítését közel 30 évvel ezelőtt kezdtük el, s azóta egy közel 400 magyar alkotásból álló kollekciót hoztunk létre. 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, Székely Bertalan Csónakázó szerelmesek és Barabás Miklós Egy utazó
cigánycsalád Erdélyben című festménye. Ez utóbbi a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán a nagyközönség
számára is látható és a Galéria számos alkalommal külföldi kiállításon is szerepeltette.
XIX-XX. századi magyar gyűjteményünk mellett 2004
óta elindultunk a kortárs művészetek irányába, ennek
megfelelően a gyűjteményt egy-egy elismert, ma élő
művész alkotásával is gyarapítottuk (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 képviseltettük magunkat.
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. 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. 2010ben Pécsett tekinthették meg a látogatók a Cézanne és
Matisse bűvöletében – A Nyolcak – centenáriumi kiállítást.

A színek ereje
Luise Ramsauer Belső világa a deggendorfi
városi múzeumban
Deggendorf – Ramsauer nem teljesen absztrakt módon,
de mégis az absztrakt felé hajlóan dolgozik már évek óta
a saját belső világán, amelynek motívumait - az egészet
tekintve - egyre inkább szín- és formaképződményekké
alakítja.
Luise Ramsauer 1959-ben született Passauban, az 1980as évek elején Münchenben tanult germanisztikát és
művészeti nevelést. 1983-ban Münchenben kezdte meg
tanulmányait a Művészeti Akadémián, Hans Baschang
osztályában. Ő lett a mester legtehetségesebb tanítványa, megkapta a bajorországi állami szépművészeti kutatási ösztöndíjat, majd kapott egy ösztöndíjat a Szabad Államtól egy New-York-i tartózkodáshoz is, később pedig a
Bayerische Landesbanktól nyert el egy újabb ösztöndíjat.
Ramsauer a Münchner Haus der Kunst Új Csoportjának a
tagja, aktívan közreműködik a Gedok nevű, művésznőket
tömörítő egyesületben. Kitartóan követte saját művészi
útját, és egyre újabb festői szimbólumokat dolgozott ki.
Aktuális munkái egyre inkább utalnak a színek és saját világa közötti fokozódó kölcsönhatásra. Kezei alatt megindító munkák születnek ebből.
Sabine Buchwald
Süddeutsche Zeitung
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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.
2011-ben Kaposvárott a 150 éve született Rippl-Rónai
József, a legfranciásabb magyar festő, Rippl-Rónai 150
című életmű kiállítását rendeztük meg a frissen felavatott AGORA termeiben.
Az elmúlt év során több igen rangos és népszerű kiállításra adtunk kölcsön műveket az MKB Bank gyűjteményből (Magyar Nemzeti Galéria: Markó Károly, a XIX. századi
legnagyobb magyar festő és köre, Ferenczy Károly életmű
kiállítása, Virág Judit Galériája: 121 legszebb Mednyánszky
festmény, Szépművészeti Múzeum: Nemes Marcell, a mecénás műgyűjtő gyűjteményéből összeállított kiállítás).
Bankunk számára fontosak az intézményekkel való
együttműködések. Az MKB Bank az utóbbi években több partnert támogatott kulturális tekintetben.
A Szépművészeti Múzeummal immár stratégiainak is
tekinthető kapcsolatunk van, mely elsősorban a régi
korokat bemutató művészet köré épül. A Múzeummal
már 2006-ban megkezdődött az együttműködés a
MÚZEUM+ program keretében. 2009-ban a Botticellitől
Tizianóig - Az itáliai festészet két évszázadának remekművei című kiállításnak voltunk a főtámogatói. 2010-ben
a Degas-tól Picassóig című kiállítás támogatói voltunk.
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2011-ben a Szépművészeti Múzeum El Grecótól RipplRónaiig, Nemes Marcell mecénás-műgyűjtő című időszaki
kiállítás főtámogatója volt Bankunk.
Több éves hagyománya van már a Tihany Turizmusáért Egyesület támogatásának, 2011-ben is segítettük
a Tihanyi Szabadtéri Játékok megrendezését.
Műemlékvédelem
Az MKB Bank komoly, európai viszonylatban példaértékű műemlékvédelmi tevékenységet folytat. Egyfelől
Székházunk egy műemlék jellegű épületben található,
valamint több vidéki fiókunk is műemlékvédelem alatt
álló házban üzemel: Esztergomban (ahol a belső kialakítással együtt a freskókat is megtartották), Győrött, Sopronban, Vácon és Veszprémben.
Ez nem csak azért fontos számunkra, mert így jelentős értékeket tudunk megőrizni, hanem azért is, mert
ügyfeleink a mindennapi rutin ügyintézésük során
is részesülhetnek a kultúra, az építészet kiemelkedő
alkotásai által nyújtott élményben.
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.
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Az MKB által nyújtott támogatások 2011-ben
Központi támogatás, szponzoráció - 2011
Alapítványok, egyesületek támogatása
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület

MKB Sportegyesület

Tabáni Spartacus Egyesület

Célok

MKB-ösztöndíjprogram működtetése,
gyermekétkeztetési program támogatása.
A Bank XIII. Kassák L. utcai irodaépületében lévő,
a munkatársak testedzését szolgáló kondicionáló
terem fenntartási költségének támogatása.
Stratégiai partnerség, MKB Bank ismertségének
növelése sportpályán elhelyezett molinókkal.

MKB Veszprém KC

A veszprémi kézilabda csapat támogatása.

Prima Primissima Alapítvány

A Junior Prima Magyar Sport Díj támogatása.

Bayern-Intercompany
MKB Vitorlás Klub

A Bank munkatársai kedvezményes vitorlázási 		
lehetőségének támogatása.

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

A kajak-kenu (mint sikeres olimpiai) sportág
támogatása.

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány
Országos Onkológiai Intézet

A 2011. május 18-20. között megtartott onkoés radiodiagnosztikai továbbképző konferencia
megrendezésének támogatása.

Fogyasztóvédő és -Érdekszövetség Alapítvány

A kisfogyasztók panaszainak kezelése,
civil érdekvédelem.

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Vakvezető kutyák kiképzéséhez támogatás.

Művészet, kultúra támogatása
Szépművészeti Múzeum
(Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft.)

Startégiai partnerség.

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

Moholy-Nagy László - The Art of Light című
kiállítás megrendezésének támogatása.

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
(Együd Árpád Kulturális Központ)

Rippl-Rónai József 150 emlékkiállítás
megrendezésének támogatása.
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Célok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerület Önkormányzata

Belvárosi Fesztivál támogatása.

Tihany Község Önkormányzat és
Tihanyi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.

Tihanyi programokhoz kapcsolódó
együttműködések.

Magyar Golf Szövetség

A Magyar Golf Centenáriuma - 100 éves a Magyar
Golf c. könyv kiadásának támogatása.

Raabersport Kft. - Soproni MKB Aréna

Miss Saigon előadás támogatása.

Kamarák, konferenciák támogatása
IBUSZ Utazási Irodák Kft.

ACI 2011 Konferencia támogatása.

Budapesti Ügyvéd Kamara

Nemzetközi Konferencia támogatása.

Private Banking által kezdeményezett együttműködések
Central European Business Centre Rendezvényszervező Bt.
XXI. És XXII. Vezérigazgató Találkozó.
Blochamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

II. Privátbanki Konferencia, Privátbanki Tanulmány,
Private Banking Kiadvány.

Fétis Kft.

XI. Fétis Crossfutás és Hagyományőrző Nap megrendezése a Gödi Fesztivál keretein belül.

LÁSS Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete

Orbán Csaba (Ezüsthegyi Kabóca) látássérült 		
maratonista felkészülésének támogatása.

Art and Market Program Kft. Budapest 2011 rendezvény

Az ART Market 2011 Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár megrendezésének támogatása.
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Célok

Fiókhálózat által kezdeményezett együttműködések
Savaria Történelmi Közhasznú Közalapítvány

Savaria Történelmi Karnevál támogatása.

Magyar Mezőgazdasági Kft.

Kaposvári Egyetemi Napok támogatása.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Zöld Energia Konferencia támogatása.

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

A támogatás a VOSZ működésének,
a Bank és a VOSZ közötti tapasztalatcserének 		
elősegítését szolgálja.

Borsod Megye Újszülöttjeiért Alapítvány

Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-magyar-		
országi Szakcsoportjának Tudományos Ülésének
támogatása.

Borsod Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Top 100 rendezvény támogatása.

Szakképzési támogatások 2011
1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (SZTE JGYPK-Tóth Károly)
Abszolút TISZK
Abszolút TISZK (Pallas 70)
Aktivitás TISZK (Adu)
Aktivitás TISZK (Wekerle)
Az Én Utam TISZK
Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési, Non-profit KK Zrt. II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
Balaton-Budapest TISZK (Comenius)
Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás (Széchényi Ferenc)
Békés Megyei Önkormányzat (Harruckern János Közoktatási Intézmény)
BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete
Budapesti Főpolgármestei Hivatal (Bánki Donát)
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszék
Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft
Centrum TISZK (Civil Akadémia)
Centrum TISZK (Perfekt)
CORVINUS TISZK (Soos István Borászati)
Debreceni Egyetem Természettudományi Karok
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
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Szakképzési támogatások 2011
Duna-Tisza-Rába-Körös Szak. Szerv. Nonprofit KKFT
Dunaújvárosi Főiskola
ELTE TTK Kémiai Intézet
ÉMOR TISZK
Energetikai Szakközépiskola AIDD TISZK
Észak-zalai TISZK (Csányy László)
Győri TISZK (Deák Ferenc Közgazd.)
Hermann Ottó-Szombathely (Savari TISZK)
IBS
KSZI Központi Szakképzési Intézet Nonprofit Zrt. (AKG)
KSZI Központi Szakképzési Intézet Nonprofit Zrt. / Közgazdasági Politechnikum
Miskolci Egyetem ÁJK
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
MOME
Nagykanizsa TISZK
NYME
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Nyugat-magyrországi Egyetem GEO Kar
Országos Egyházi TISZK
Pannon Egyetem
Pannonhalmi Apátság, Országos Egyházi TISZK
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pécsi Tudományegyetem (Állam- és Jogtudományi Kar)
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
PTE (Egészségtudományi Kar)
SOTE
Széchenyi István Egyetem
Széchényi István Közgazdasági- és Informatikai Szakközépiskola-Hatvan TISZK
Szegedi Tudományegyetem JGYPK
Szegedi Tudományegyetem TTK
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola (Innovatív Szakképző Központ, Komárom)
Színház és Filmművészeti Egyetem
Szolnoki Főiskola
USUS OPTIMUS (GNM)
USUS OPTIMUS (Mezőföld Gimi)
Usus Optimus- Mezőföld Gimnázium és Szakiskola
Zipernowsky Szakközépiskola-PANNON Szakképzés Szervezési Társulás
Zsigmond Király Főiskola
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2002 óta vagyunk résztulajdonosa a Pannonhalmi
Apátsági Pincészetnek, ezzel is hozzájárulva a világörökség ezeréves értékének megőrzéséhez. Az MKB
Bank azért döntött a mellett, hogy tulajdonostársként részt vesz a projektben, mert a beruházás jellege illeszkedett az értékrendjéhez és korábban is volt
már jó néhány sikeres szponzorációs együttműködése a főapátsággal. A világhírű borászok munkája,
a területnek megfelelően kiválasztott szőlőfajták és
a legmodernebbek közé tartozó feldolgozási technológia biztosítja, hogy hiánypótló, minőségi palackozott borok készüljenek.
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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 és elismerésére 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.

Professzori Klub

Az egyetemi tanárok értékteremtő munkája, a jövő szakembereinek képzésében vállalt magas színvonalú tevékenységük elismeréséül 2006 januárjában létrehoztuk az
MKB Professzori Klubot a Magyar Rektori Konferencia támogatásával. A Klub tagjai a köztársasági elnök által kinevezett egyetemi tanárok, kutatóprofesszorok és a tudományok doktora vagy MTA doktora címmel rendelkező
tudósok lehetnek. Mára a magyar professzorok több mint
60%-a számlát nyitott Bankunknál, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor felelősséget is jelent számunkra.
Egyedülálló szolgáltatáscsomagot, rendezvényeket,
valamint olyan, a klubjelleget erősítő szolgáltatásokat
is biztosítunk számukra, mint a havi rendszerességgel
megjelenő elektronikus Professzori Klub hírlevél. Ebben
a klubtagokat érdeklő témákkal – klubrendezvények,
a klub új kedvezményadó partnerei, klubtag által készített ajánló egy másik klubtag könyvéről, vagy valamelyik klubtagunkat érintő programajánló – foglalkozunk.
Elindítottuk Színházi ajánló rovatunkat, amelyben két
neves színikritikus – Koltai Tamás és Karsai György –
váltva, havi gyakorisággal ajánl olyan színházi darabot
a klubtagoknak, amely elnyerte tetszésüket. Egyeztetésünk eredményeképpen, az érintett színházak egyedi
kedvezményeket biztosítanak klubtagjainknak az adott
darabokhoz kapcsolódóan. Honlapunk Professzori Klub

oldala mindig naprakész, így innen is tájékozódhatnak
klubtagjaink az aktualitásokról.
Megalakulása óta a Professzori Klub 60 rendezvényt tartott országszerte 2011 végéig.
2011. évi rendezvényeink:
• 2011 márciusától 4 budapesti klubest KICSIK DE ERŐSEK,
avagy az Unió „aprónépei” címmel, amelynek keretében
négy országot, Belgiumot, Írországot, Luxemburgot és
Finnországot mutattuk be egy kicsit másképp
• Szegedi Professzori Klub rendezvény – 2011. április
• Pécsi Professzori Klub rendezvény – 2011. május
• Professzori Klub rendezvény Hajdúszoboszlón – 2011. május
• Professzori Klub olasz napja Budapesten – 2011. szeptember
• Professzori Klub rendezvény Sopronban – 2011. november
• Pilinszky-est a Petőfi Irodalmi múzeumban – 2011. november
• Kolovratnik Krisztián, Lackfi János és Lukáts Andor
közös fotókiállításának megnyitója – 2011. november
2011 szeptemberében országos rendezvényt szerveztünk
Budapesten, amelyen bemutattuk az Egy óra Dantéval
című színházi darabunkat. A Világgazdaság üzleti napilap
támogatásával kibocsátottuk Dante Isteni színjáték válogatásának hangoskönyvét – elnyerte a kritikusok egyöntetű
tetszését –, amelyet vendégeinknek ajándékba adtunk.
Tervünk, hogy a Professzori Klub töretlen sikere az elkövetkező években is folytatódjon.
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Díjaink és elismeréseink 2011-ben

Tevékenységünk magas színvonalát és eredményességét minden évben szakmai elismerésekkel
díjazzák. 2011-ben is számos pozitív visszajelzést
kaptunk, amelyek méltó bizonyítékai az ügyfeleink
elégedettsége érdekében folytatott munkánknak.
• Best of Call Centers
A tavalyi két első helyezésünket követően az idén minden
versenykategóriában az MKB Bank ügyfélszolgálata bizonyult a legjobbnak a TOP10 Call Center-díj ez évi kiírásán,
kiérdemelve ezzel a Best of Call Centers minősítést. A GfK
Hungária Piackutató Intézet az idén második alkalommal
rendezte meg a lakossági ügyfélszolgálatok, a call és
contact centerek versenyét. A TOP10 Call Center-díj kiírásán a szolgáltatók ágazatonként mérettethették meg magukat az úgynevezett próbahívásos módszer segítségével.
Ennek keretében felkészült próbavásárlók értékelik az általános ügyfélkezelés mellett a problémamegoldást, illetve
a telefonos értékesítést. A rangos vállalati mezőnyben
Bankunk ügyfélszolgálata az összes kategóriában elvitte a
pálmát saját „súlycsoportjában”: az általános ügyfélkiszolgálás, a problémamegoldás és az értékesítéstámogatás
terén egyaránt megelőztük versenytársainkat. Ezzel felülmúltuk tavalyi teljesítményünket, amikor két kategóriában
végeztünk az élen; így 2011-ben, saját ágazatunk legjobbjaként, megszereztük a „Best of Call Centers” minősítést.
Célunk az ügyfélélmény tudatos fejlesztése, mert hiszünk abban, hogy a kiváló minőségű kiszolgálás hozzájárul a tartós ügyfélkapcsolatok kialakításához.
• Különdíj az Év honlapja 2011 pályázaton
Az MKB Otthonkereső mobil alkalmazása különdíjat
nyert az Év honlapja 2011 pályázaton a Mobil marketing
alkalmazások kategóriájában. A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat Az év honlapja
pályázatot idén tizedik alkalommal írta ki.
• 2011 harmadik legjobb reklámkampánya
A közönségszavazatok alapján az MKB Bank készítette
2011 harmadik legjobb reklámkampányát. A marketingkommunikációs szakma mértékadó lapja, a Kreatív magazin által kiírt szavazáson az MKB Bank Otthonkereső kampánya több száz szavazatot szerezve végzett a dobogón.

54

• Az év bankkártya sorozata 2011
Az év lakossági bankkártyája 2010 díjat követően
újabb győzelmet aratott az MKB csapata a bankkártyák évente megrendezett kreatív versenyén: a Bank
képzőművészeti gyűjteményéből kölcsönzött látványvilágú plasztiklapok első díjat kaptak Az év bankkártya
sorozata 2011 kategóriában.
A forgalomban lévő, sorozatgyártású bank- és hitelkártyákra meghirdetett verseny 2011-es kiírására az
MKB Bank ötelemű sorozattal nevezett, amely egy játékos vizuális kísérlet eredménye. Ennek célja az volt,
hogy az egyes darabok látványos részleteket tárjanak
fel a Bank festménygyűjteményének ékességeiből.
A sorozat mintegy vizuális sétára invitálja a szemlélőt,
amelynek során Csók István almafavirágaitól Boldizsár
István virágzó gyümölcsfáin át, Vaszary János kertjén keresztül haladhat Berény Róberttel a víz felé, hogy végül
teljes szépségében táruljon fel előtte Szőnyi István megindító Dunakanyarja.
• Ismét MagyarBrand lett az MKB Bank
A Superbrands Magyarország tavaly úttörő kezdeményezést indított el, amikor MagyarBrands program
néven a magyar márkák összegyűjtésére, értékelésére
és díjazására vállalkozott. A MagyarBrands címet elnyert
márkák a védjegyadatbázisból és a pályázó márkákból
kerültek ki.
A MagyarBrands márkákhoz kapcsolt értékek olyan kézzelfogható előnyt jelenthetnek, amelyek révén a termékek megbízhatósága és elismertsége növekszik a
vásárlók, az ügyfelek szemében. A védjegy egy előre
meghatározott, egységes szempontrendszer alapján,
pályázati úton nyerhető el. A hazai programban résztvevő vállalkozások és azok termékei - a Superbrands
nemzetközi elveihez hasonlóan - egy önkéntes, független szakértőkből álló Bizottság döntése alapján
kapják meg az elismerést. A Bizottságban szakmai és
iparági érdekképviseleti szervezetek legszélesebb köre
képviselteti magát.
Az elmúlt években több alkalommal is kiérdemelt
Superbrand, majd a 2011-es MagyarBrand minősítés
után ismét Magyar-Brand lett az MKB Bank. Az objektív
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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
az idén is megszereztük ezt az elismerést a legkiválóbb
hazai brandeket reflektorfénybe helyező programban.
• Különdíjas az MKB Ösztöndíj program
Különdíjban részesült a Magyar Adományozói Fórum
pályázatán az MKB Bank: a szakértő zsűri Társadalmi Befektetések Díjjal ismerte el az MKB Ösztöndíj programot,
amelynek keretein belül 100 tehetséges, ám szociálisan
hátrányos helyzetű diák tanulmányait segítjük az általános iskolától egészen a felsőfokú tanulmányok végéig. A
társadalmi ügyeket támogató hazai üzleti és non-profit
szervezeteket tömörítő szakmai ernyőszervezet megújult díja a vállalatok példaértékű társadalmi befektetési
programjait értékeli.
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• B&P reputációs felmérés 2. helyezés
Második helyezést értünk el a B&P Consulting pénzintézetek között végzett reputációs felmérésben.
A 12 pénzintézetre kiterjedõ, kvantitatív és kvalitatív elemeket egyaránt tartalmazó módszertannal végzett vizsgálat a leadership, az érzelmi közelség, az elismertség, a
hitelesség és a vállalati polgárság dimenzióiban elemezte az érintettek észrevételeit és tapasztalatait.
A reputáció fogalma összesíti mindazt a tudást,
érzést és észlelést, amely egy-egy cég nevének hallatán
megjelenik az adott vállalattal kapcsolatban álló személyek tudatában. Élnek és hatnak az ügyfelekben épp úgy,
mint az alkalmazottakban, az állami és önkormányzati
hivatalok dolgozóiban, a civilszféra képviselőiben, a tudományos körökben, valamint a nyomtatott és elektronikus sajtóban. Megítélésünk alakulása tehát rendkívül
fontos: a reputáció stratégiai sikertényező, meghatározó
a vállalati érték alakulásában.
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Tornai Gyula: Almavirágzás Kiotoban.
A „madárkapuk” mindmáig a japán természet kellékei.
A madaraknak faragják az emberek leszállóhelynek,
pihenőnek, s ezeket újból és újból fölállítják,
és élénk pirosra gondosan átfestik.
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MKB Bank számokban
Az MKB Csoport
Munkavállalói adatok
Foglalkoztatási formák

teljes munkaidős
részmunkaidős
határozatlan idejű szerződéssel
határozott idejű szerződéssel

2009

2010

2011

2 105
54
2 088
71

2 145
53
2 127
71

2 134
69			
2 095
108

Munkavállalók megoszlása különböző dimenziók szerint
2009
fő
Korcsoport szerint
< 30 éves
30-40 éves
40-50 éves
> 50 éves

523
861
483
292

2010
%

fő

2011
%

fő

%

					
24,22
507
23,07
484
39,88
880
40,04
896
22,37
514
23,38
530
13,52
297
13,51
293

21,97
40,67
24,06
13,30

Régiók szerint						
Közép-Magyarországi (Budapest) 1 685
78,05
1 745
79,39
1 755
79,66
Észak-Magyarországi
62
2,87
60
2,73
58
2,63
Dél-Dunántúli
48
2,22
46
2,09
45
2,04
Közép-Dunántúli
95
4,40
87
3,96
83
3,77
Nyugat-Dunántúli
80
3,71
81
3,68
79
3,59
Dél-Alföldi
93
4,31
86
3,92
94
4,27
Észak-Alföldi
96
4,45
93
4,23
89
4,04
Nemek szerint						
férfi
720
33,35
731
33,26
728
33,05
nő
1 439
66,65
1 467
66,74
1 475
66,95
Munkaképesség szerint						
fogyatékossággal élők
7
0,32
8
0,36
11
0,50
egyéb munkavállalók
2 152
99,68
2 190
99,64
2 192
99,50
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Munkavállalók megoszlása különböző dimenziók szerint
2009
fő

2010
%

fő

2011
%

fő

%

Állampolgárság szerint						
külföldi állampolgárságú
19
0,88
20
0,91
18
0,82
magyar állampolgárságú
2 140
99,12
2 178
99,09
2 185
99,18
						
Munka típusa szerint						
fizikai
19
0,88
18
0,82
15
0,68
szellemi
2 140
99,12
2 180
99,18
2 188
99,32
AZ IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK MEGOSZLÁSA KORCSOPORT ÉS NEMEK SZERINT
Igazgatótanács létszáma
6		 6		6		
Korcsoport szerinti megoszlása						
< 40 éves
1
16,67
1
16,67
1
16,67
40-50 éves
2
33,33
2
33,33
1
16,67
> 50 éves
3
50,00
3
50,00
4
66,67
Nemek szerinti megoszlása						
férfi
5
83,33
5
83,33
5
nő
1
16,67
1
16,67
1

83,33
16,67

Felügyelő Bizottság létszáma
8		
9		 9
Korcsoport szerinti megoszlása						
< 40 éves
0
0,00
1
11,11
0
0,00
40-50 éves
2
25,00
3
33,33
4
44,44
> 50 éves
6
75,00
5
55,56
5
55,56
Nemek szerinti megoszlása						
férfi
6
75,00
6
66,67
6
nő
3
37,50
3
33,33
3

58

66,67
33,33

F E N N TA R T H AT Ó S ÁG I

J E L E N T É S

2 011

-

M K B

B A N K

Z R T.

Fizetések
Alkalmazotti kategória

M.e.

2009

2010

2011

5

6

vezérigazgató-helyettesek
létszám

fő

		
5

ügyvezető igazgatók
létszám

fő

			
18

22

18

fő

			
162

161

156

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

Ft/hó

889 000

946 000

1 159 000

Ft/hó

1 146 000

1 211 000

1 018 000

%

77,57

78,12

113,85

2 011

2 023

fő

			
1 973

Ft/hó

386 000

414 000

402 000

Ft/hó

489 000

530 000

528 000

%

78,94%

78,11%

76,14
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Kilépők száma
2009

2010

2011

fő

%

fő

%

fő

%

307
121
153
33

14,22
39,41
49,84
10,75

231
105
70
56

10,51
45,45
30,30
24,25

281
135
83
63

12,76
48,04
29,54
22,42

				
63
12,43
64
84
9,55
113
37
7,20
50
47
15,82
54

13,22
12,61
9,43
18,43

Kilépők megoszlása régiók szerint						
Közép-Magyarországi
234
13,89
159
9,11
214
Észak-Magyarországi
8
12,90
13
21,67
7
Dél-Dunántúli
11
22,92
8
17,39
7
Közép-Dunántúli
12
12,63
12
13,79
14
Nyugat-Dunántúli
15
18,75
11
13,58
14
Dél-Alföldi
14
15,05
12
13,95
12
Észak-Alföldi
13
13,54
16
17,20
13

12,19
12,07
15,56
16,87
17,72
12,77
14,61

Kilépők megoszlása nemek szerint						
férfi
109
15,14
88
12,04
99
nő
198
13,76
143
9,75
182

13,60
12,34

A szervezettől kilépők
munkavállaló kezdeményezte
munkaadó kezdeményezte
nyugdíjazás, egyéb

Kilépők megoszlása korcsoport szerint
< 30 éves
83
30-40 éves
124
40-50 éves
48
> 50 éves
52
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Képzési adatok
Alkalmazotti kategória
fő
felsővezetők
középvezetők
beosztott szellemi dolgozók
beosztott fizikai dolgozók
Összes munkavállaló

2009
óra óra/fő

fő

2010
óra óra/fő

fő

2011
óra óra/fő

25
16
0,64
27
48
1,77
23
42
1,83
250
2 960
11,84
161 3 120
19,38
159 3 220
20,25
2010 75 008
37,32
1 992 92 612
46,49
2 021 71 288
35,27
19			
18			
15		
2 159 77 984 36,12
2 198 95 780 43,58
2 203 74 550 33,84

Fizetések
M.e.

2009

2010

2011

Vezető beosztású alkalmazottak fő
korrupcióellenes képzésben
részt vett vezető
fő
bankbiztonsági képzés
fő
pénzmosás elleni képzés
fő
korrupcióellenes képzésben
részt vett vezetők aránya
%

189

194

178

189
189
189

194
194
194

178
178
178

100

100

100

fő

1 970

2 004

2 010

fő
fő
fő
fő

1 970
1 970
1 970
52

2 004
2 004
2 004
44

2 010
2 010
2 010
2 010

%

100

100

100

M.e.

2009

2010

2011

fő
nap

10
85
8,50

7
144
20,57

3
13
4,33

Beosztott alkalmazottak
korrupcióellenes képzésben
részt vett alkalmazottak
bankbiztonsági képzés
pénzmosás elleni képzés
compliance képzés
korrupcióellenes képzésben
részt vett beosztottak aránya

Baleseti adatok

Sérülések
Kiesett napok
Súlyossági ráta
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Környezeti adatok

VFU szerinti környezeti adataink:
Mutatószámok	Vonatkozó
		
GRI Indikátorok
1) A telephelyek teljes
energiafogyasztása MJ-ban

EN 3 / EN 4

Telephelyi energia

Megújuló energiák részaránya %-ban

114 232 694

1a) A telephelyeken elért teljes
villamosenergia-fogyasztás kWh-ban
vegyes szállítóktól származó villamos
energia		

65 636 946

1b + 1c) A telephelyek teljes fűtési és
egyéb energiafogyasztása

48 595 748

1b) A telephelyeken elért teljes fosszilis
tüzelőanyag fogyasztás kWh-ban
földgáz

44 938 140
44 938 140

3

3 657 608
3 657 608

3

7 789 000
6 834
684 383

0
0
0

2) Összes üzleti út km-ben
Üzleti utazás

Adatminőség

0%

1c) A telephelyeken elért egyéb
energiafogyasztás MJ-ban
távfűtés standard összetétellel

EN 1

3a) fogyasztó után újrahasznosított 		
3d) FSC jelzéssel ellátott papír
EN 2 = 3a / 3
felhasználás százalékban 		

3

EN 8

365
365

1

0%

0

33 682

Víz

4) Összes vízfogyasztás m3-ben

65 636 946

EN 29

2b) Közvetlen közúti utazás
(km-ben mérve, 1. szkóp)		
2d) Rövid távolságú légiút		
2e) Nagy távolságú légiút		
3) Összes papírfelhasználás tonnában

Papír

Éves gyűjtött
abszolút adatok

4c) ivóvíz		
5) Összes hulladék tonnában
EN 22
5a) kiválogatott és újrahasznosított
értékes anyagok		
5c) lerakókban elhelyezett szemét		
62

33 682

3

92
92
0

1
3
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GRI Indikátorok
5) Összes hulladék tonnában
EN 22
5a) kiválogatott és újrahasznosított
értékes anyagok		
5c) lerakókban elhelyezett szemét		
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Éves gyűjtöttAdatminőség
abszolút adatok
92
92
0

1
3

Adatminőség
3
2
1
0

pontos (például számla és mérőkészülék általi) mérésen alapuló adatok
számításon/részletes becslésen alapuló adatok
durva becslésen alapuló adatok
nem jelentett adatok
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A jelentés paraméterei
Jelentéstételi időszak
2011. naptári év
Előző jelentés
2010. 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 ös�szehasonlítható más, az ágazatban működő vállalatok
működésével.

64

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

F E N N TA R T H AT Ó S ÁG I

J E L E N T É S

2 011

-

M K B

B A N K

Z R T.

GRI Index
Indikátor Rövidített leírás

Fejezet

1	Stratégia és analízis		
1.1
Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos
Elnöki köszöntő
a szervezet és stratégiája számára
1.2
A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek
A jelentés paraméterei
bemutatása
		
2	Szervezeti profil
2.1
A szervezet neve
Impresszum
2.2
Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások
A jelentés paraméterei
2.3
A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb részlegeket, Transzparensen
működő cégeket, leányvállalatokat és vegyesvállalatokat
működünk
2.4
A szervezet központjának helyszíne
Impresszum
2.5
Azok az országok, amelyekben a vállalat működik
Transzparensen működünk
2.6
A tulajdon természete és jogi formája
Impresszum
2.7
A kiszolgált piacok
A jelentés paraméterei
2.8
A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma;
2011: A bankszektor
nettó árbevétel; teljes tőkésítés tartozásokra és részesedésekre veszteséges éve
lebontva; termékek mennyisége, vagy szolgáltatások értéke
2.9
A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdon2011: A bankszektor
viszonyaiban a jelentéstételi időszak alatt történt
veszteséges éve;
jelentős változások
Felelősséget vállalunk
2.10
A jelentéstételi időszak alatt kapott kitüntetések és díjak
Értéket teremtünk
		
3
A jelentés paraméterei
3.1
A jelentéstételi időszak meghatározása
A jelentés paraméterei
3.2
A legutóbbi jelentés dátuma
A jelentés paraméterei
3.3
A jelentéstételi ciklus meghatározása
Olvasói kalauz
3.4
Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel,
Impresszum
vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban
3.5
Azon folyamat bemutatása, amely során a jelentés tartalmának
Olvasói kalauz
meghatározása történt
3.6
A jelentés határa
Olvasói kalauz
3.7
A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos bárminemű
A jelentés paraméterei
korlátozás bemutatása

Oldalszám

5.
64.

70.
64.
14.,18.,19.
70.
17.
70.
70.
10.

16.,34.,

54.,55.

64.
64.
7.
70.
7.
7.
64.
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Indikátor Rövidített leírás

Fejezet

3.8

A jelentés paraméterei

Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet
jelentésében azon vegyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe
adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek és egyéb
egységek teljesítményét lefedi, amelyek jelentősen befolyásolhatják a jelentés időbeni és/vagy más szervezetekkel történő
összehasonlíthatóságát
3.9
Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása
3.10
A korábbi jelentésekben már szerepelt információk
újraközlésének indoklása és hatásának magyarázata
3.11
Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a jelentés kiterjedési
körében, határaiban, vagy mérési módszerekben bekövetkezett
jelentős változások
3.12
GRI Tartalmi index
3.13
Külső tanúsítással kapcsolatos gyakorlat
		
4
Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek
4.1
A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása
4.2
A legfelsőbb szintű irányító testület elnöke ügyvezetői
szerepkörrel is rendelkezik-e
4.3
A legfelsőbb szintű irányítótestületben résztvevő független
tagok száma
4.4
Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek és az alkalmazottak
javaslatokat tegyenek a legfelsőbb szintű irányító testület számára
4.5
Kapcsolat a legfelsőbb szintű irányító testület, a felsővezetők és
ügyvezető igazgatók díjazása és a szervezet teljesítménye között
4.6
Összeférhetetlenségek elkerülése a legfelsőbb irányítás szintjén
4.7
A szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekkel
kapcsolatos stratégiáját meghatározó személyeknek milyen
képesítéssel és tapasztalattal kell rendelkezniük
4.8
Belső nyilatkozatok a szervezet küldetéséről, értékeiről,
viselkedési normáiról és egyéb alapelveiről
4.9
A szervezet legfelsőbb szintű irányító testülete hogyan
felügyeli a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítmény
és menedzselését azonosítását
4.10
A szervezet legfelsőbb szintű vezetése hogyan értékeli saját
teljesítményét különös tekintettel a gazdasági, környezeti
és társadalmi teljesítményre
4.11
Az elővigyázatosság elve hogyan érvényesül a szervezeten belül
4.12
Charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések, amelyeknek
a szervezet tagja vagy támogatója
4.13
Tagság egyesületekben (például szakmai/ágazati egyesületek)
és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi szervezetekben
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Oldalszám

Olvasói kalauz
Nem releváns.

64.

7.

Nem volt ilyen.

GRI Tartalmi Index
Olvasói kalauz

65.,69.

Transzparensen működünk
Transzparensen működünk

7.
15.

Transzparensen működünk

14.

Transzparensen működünk

27.

Felelősséget vállalunk

35.

Felelősséget vállalunk
Felelősséget vállalunk

35-36.
35.

Transzparensen működünk;
Felelősséget vállalunk
Transzparensen működünk

13.,
29.,31.
15.

Felelősséget vállalunk

35.

Felelősséget vállalunk
Felelősséget vállalunk

31.
30.

Transzparensen működünk

24.
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Fejezet

Oldalszám

Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen
Transzparensen működünk
formájú párbeszédet folytat
4.15
Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei
Transzparensen működünk
4.16
Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása
Transzparensen működünk
4.17
Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett
Transzparensen működünk
felekkel folytatott párbeszéd során merültek fel
		
EC
Gazdasági teljesítményindikátorok
EC1
A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve Transzparensen működünk
a bevételeket, működési költségeket, munkavállalói jövedelmet,
adományokat és egyéb közösségi befektetéseket, a visszatartott
nyereséget, a befektetőknek és az államnak tett kifizetéseket
EC4
Az államtól kapott jelentős pénzügyi támogatás
Nem volt ilyen.
		
LA	Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka
LA1
A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa,
Az MKB Bank számokban
a munkaszerződés és régiók szerint
LA2
A teljes munkaerő fluktuációja
Az MKB Bank számokban
LA4
Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkatársak aránya
Felelősséget vállalunk
LA7
Sérülések, foglalkozásból eredő betegségek, kiesett napok
Az MKB Bank számokban
és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő munkahelyi
balesetek száma régiónként
LA10
Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám, alkalmazotti
Az MKB Bank számokban
kategóriánkénti bontásban
LA11
A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra
Felelősséget vállalunk
irányuló programok
LA12
Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítFelelősséget vállalunk
ményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést
LA13
Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak
Az MKB Bank számokban
csoportosítása nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való
tartozás, s a sokféleséget jelző egyéb tényezők szerint
LA14
A férfiak és nők alapfizetésének egymáshoz viszonyított
Az MKB Bank számokban
aránya beosztási kategória szerint
		
HR	Emberi jogok
HR1
Azon jelentős befektetési megállapodások százalékos aránya,
Nem volt ilyen jellegű záradék,
illetve száma, amelyek az emberi jogokat figyelembe vevő
illetve vizsgálat.
záradékot tartalmaznak, vagy emberi jogi szempontok alapján
is átvizsgálták őket		
HR2
Azon jelentős beszállítók és alvállalkozók százalékos aránya,
Nem volt ilyen jellegű
akiket emberi jogi szempontból, illetve ilyen irányú
átvilágítás.
tevékenységeiket tekintve átvilágítottak

24.
21-22.
21.
21-22.

21-22.

20.

57-58.
60.
34.
61.

61.
36-37.
35.
58.

59.
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Indikátor Rövidített leírás

Fejezet

HR4

Nem volt ilyen eset.

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
		
SO	Társadalom
SO3
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 energia-felhasználás elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban
EN4
Közvetett energia-felhasználás elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban
EN5
Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági
intézkedések révén megtakarított energia mennyisége
EN7
A közvetett energia-felhasználás csökkentésére irányuló
kezdeményezések és az ezekkel elért energiafogyasztás-csökkenés
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Oldalszám

A Magyar Köztársaság
Alkotmányának betartásával.
A Magyar Köztársaság
Alkotmányának betartásával.

Transzparensen működünk

22-23.

Felelősséget vállalunk

30.

Felelősséget vállalunk

31-32..

Az MKB Bank számokban
Nem szakmai kérdésekben
a Bank nem vesz részt a
közpolitika alakításában,
politikailag semleges
álláspontot foglal el.
Felelősséget vállalunk

61.

31-32.

Felelősséget vállalunk;
Az MKB Bank számokban
Az MKB Bank számokban

38.,62.

Az MKB Bank számokban

62.

62.

Felelősséget vállalunk

38-40.

Felelősséget vállalunk

38-40.
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Indikátor Rövidített leírás

Fejezet

EN8
EN22

Az MKB Bank számokban
Felelősséget vállalunk;
Az MKB Bank számokban
Nem volt ilyen büntetés.

EN28

FS	
FS14
FS16

Összes vízkivétel források szerinti bontásban
Az összes hulladék mennyisége súlyban, típus és lerakási
módszer szerinti bontásban
A jelentősebb büntetések összege, valamint a
környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások
megsértésének száma és ezek nem anyagi következményei
Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok
Hátrányos helyzetű ügyfelek pénzügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférését elősegítő kezdeményezések
A pénzügyi kultúra javítását célzó kezdeményezések

Oldalszám
62.
39.,62.

Transzparensen működünk

26.

Transzparensen működünk

26.
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MKB Bank Zrt.
Központ: 1056 Budapest, Váci utca 38.
Örömmel várjuk hozzászólásaikat, véleményüket a következő címekre:
MKB Bank Zrt. Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
1056 Budapest, Váci utca 38.
email: csr@mkb.hu
Köszönjük a jelentés elkészítésében közreműködő munkatársaink segítségét!

	
  

A jelentés elkészítésében a B&P Consulting Kft. stratégiai tanácsadó
vállalat munkatársa Temesvári Bernadett volt segítségünkre.

Felelős kiadó: dr. Simák Pál
Layout és fotó: robindesign.hu

A kiadványban szereplő festmények az MKB Bank gyűjteményéből valók.
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