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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Vállalati hírek

A HBLF Női Vezetők Fórumának tanulmány-
útjára készülődve hamar rájöttem, hogy va-
laki vagy járt már Costa Ricában, vagy na-
gyon szeretne eljutni oda. De mitől ennyire 
vonzó ez a közép-amerikai, fél magyaror-
szágnyi állam?

A gazdag part. A fejlett világ számára oly 
értékes ásványi kincseket, ritka fémeket, de 
még kőolajat sem találni ebben az igen vál-
tozatos földrajzú országban. Mégis miért ne-
vezte el annak idején Kolumbusz gazdag 
partnak? Csodálatos élővilágát, a növény- és 
állatvilág hihetetlen gazdagságát látva rög-
tön megkapjuk a választ. Nem véletlen, hogy 
a világ első canopypályáját is Costa Ricán 
építették, amely a nálunk játszóterekről  is-
mert Tarzan-csúszdához hasonlítható a leg-
jobban.  A szíjakkal, karabinerekkel alaposan 
felszerelt turista végtelennek tűnő drótköté-
len lógva suhan a dzsungel fölött, madártáv-
latból csodálva az esőerdő határtalan szép-
ségét.  Ez nemcsak izgalmas módja a felfede-
zésnek, de egyben környezetkímélő is.

Időjárás-előrejelzés. Costa Rica területén 
bármelyik nap bármilyen időjárás várható, és 
ez nem vicc.  Az igen változatos földrajzi te-
repviszonyoknak, nagy szintkülönbségnek 
és a két óceán közelségének köszönhetően 
havazás kivételével gyakorlatilag bármi elő-
fordulhat, például a száraz időszakban dézsá-
ból ömlő eső. Így nem is nagyon törődnek a 
helyiek az előrejelzéssel, amely mindennap 
azonos.

Megújuló energia 95%-ban? A sokszínű-
ség egyik előnyös oldala a már korábban is 
említett környezeti gazdagság.  Ez párosul 
azzal, hogy a környezetvédelem Costa Rica 
stratégiájában központi szerepet kapott. En-
nek egyik igen látványos eredménye, hogy 
az ország energiaigényének 95 százalékát 
megújuló forrásokból fedezik, amire bizony 
joggal büszkék. Az elektromos energiát pél-
dául vízerőművek segítségével állítják elő.

Oktatás és egészségügy hadsereg he-
lyett. Szinte hihetetlen, hogy Costa Ricának 
1948 óta nincs hadserege.  64 éve, mindössze 
két napig tartó polgárháború után döntöttek 
úgy, hogy feloszlatják, ezzel is megelőzve egy 
diktátor esetleges hatalomra kerülését. Az így 
felszabaduló pénzügyi forrásokat pedig in-
kább két terület – az oktatás és az egészség-
ügy – fejlesztésére fordítják. A szomszéd or-
szágokkal szerződést kötöttek a béke megőr-
zésére, és erre gondosan ügyelnek.

Egyre több nő a politikai életben. A nők 
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében 
szigorú kvótarendszert vezettek be 
1999-ben, eszerint a nőknek minimum 40%-

Costa Rica, a világ egyik legboldogabb országa

A MagNet Magyar Közösségi Bank elkötele-
zett a fenntartható fejlődés, a CSR alapelvei és 
céljai iránt, ezért ezeket az alapelveket és érté-
keket már a saját alapműködése szintjén, vala-
mint a termékek és szolgáltatások fejlesztése-
kor is átülteti a gyakorlatba. Mindemellett az 
Andrássy út 98. sz. alatti székházunkban szá-
mos civil kezdeményezést karolunk fel. 

Ehhez mintául szolgál a bank 30%-os 
spanyol kisebbségi tulajdonosa, a Caja 
Navarra, amely fiókjait átalakította ún. 
„Cancha”-vá („közösségi tér”), ahol lehet in-
ternetezni vagy előadást hallgatni, a gyere-

kek játszhatnak, ezenkívül egyéb közösségi 
tevékenységek végzésére is van lehetőség. 

A MagNet székházában „Cancha jelleg-
gel” többek között kedvezményesen bizto-
sítunk termet közösségi tevékenységek le-
bonyolításához, folyamatosan zajlanak kü-
lönböző civil rendezvények a házban, és 
dolgozóink rendszeresen igénybe vehetik 
az ingyenes irodai masszázst. A 2012-es Kö-
zösségi Adományozási Program elindulása 
kapcsán pedig arra is akadt már példa, hogy 
rendhagyó koncertet rendeztünk a pénzin-
tézet Andrássy úti központi fiókjában. 

Közösségi tér a MagNet Bank székháza

os részvételi arányt kell biztosítani a politiká-
ban és a vezetésben.  Emellett kiemelt figyel-
met fordítanak a nők képzésére is, hogy hasz-
nosan tudjanak élni a jogaikkal. Igaz, nagy 
hátrányt kellett ledolgozniuk, hiszen a nők-
nek 1948 óta van szavazati joguk. Ám mára 
az 57 fős parlamentben 22 képviselő, sőt az 
ország történetében most először az államfő 
is nő, Laura Chinchilla Miranda személyében. 

Nemzeti CSR-testület. Talán hihetetlen, 
de Costa Ricában külön nemzeti tanácsadó 
testület működik a társadalmi felelősségvál-
lalás területén (National Advisory Council of 
Social Responsibility of Costa Rica). 

A szervezet az üzleti, az állami és a civil 
szféra összefogásával igyekszik megerősíteni 
az ország CSR-tevékenységét.  Az ENSZ fej-
lesztési szervezete mellett tagja több minisz-
térium, felsőoktatási intézmény és az orszá-
gos iparkamara is.  Működésének keretfelté-
teleit az ENSZ Global Compact kezdeménye-
zésében megfogalmazottak és az ISO 26000 
által rögzített alapelvek jelölik ki. 

Fenntartható épületek. A főváros, San 
José ipari parkjában találtunk rá az ország 
egyik legnevezetesebb épületére, a Holcim-
központra. Meglepő, hogy a korszerű, sok 
üvegfelülettel rendelkező épületben a trópu-

si klíma ellenére csak természetes eszközök-
kel gondoskodnak a kellemes belső hőmér-
sékletről. Ezek az épület okos tájolása mellett 
hét különböző árnyékolási módot és a lég-
mozgás megteremtését (a meleg és hideg le-
vegő súlykülönbségén alapul) jelentik. Az 
épület fala több helyen közvetlen utat enged 
a beáramló levegőnek. Nincs benne bonyo-
lult, áramot fogyasztó gépészet a levegő 
mozgatására.  A déli oldalon továbbá egy 
szabadon álló árnyékoló fal is épült. Emellett 
az épület által közrezárt park gazdag nö-
vényvilága, a párásítás eredményezi a kelle-
mes hőérzetet.  A Bruno Stagno által vezetett 
építésziroda a természeti környezet, a társa-
dalmi igények és a gazdaságosság harmóni-
áját szem előtt tartva teremtett figyelemre 
méltó épületegyüttest. Európai szemmel 
sokkolóan hatott az ebédidőben 
salsaparketté alakított nagy tárgyaló, ahol a 
cég első embere együtt táncolt, tornázott a 
beosztottaival.

Valóban boldogok a ticók? Ezek után ta-
lán már nem is meglepő ez a kérdés. A New 
Economics Foundation által 2006-ban létre-
hozott Happy Planet Index szerint Costa Rica, 
a ticók hazája a világ legboldogabb országa. 
A hagyományosan használt GDP és a HDI in-
dex megkérdőjelezésére létrehozott felmé-
rés három mutatót vizsgál (ökológiai láb-
nyom, várható élettartam és az elismert bol-
dogságtudat, az élettel való elégedettség). 
Azaz a Föld véges erőforrásait a jólét érdeké-
ben Costa Ricában használják fel a leghaté-
konyabban, és ezt ők valóban így is érzik! 
Nem véletlenül mondják/kívánják naponta 
számtalanszor: „PURA VIDA!” („Boldog élet” – 
a legjobb fordítás szerint.)
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