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Felelős munkáltatói szemlélet 
a Magnet Bankban

A MagNet Bank legfőbb alapelvei szintjén is megjeleníti aktív tár-
sadalmi szerepét, felelősségét. Közösségi bankként arra törekszik, 
hogy megismerje, befogadja és bátorítsa ügyfelei és munkatársai 
sokszínűségét.
Felelős munkáltatóként a MagNet Bankban diszkriminációmentesen, 
a munkavállalók sokszínűségét és az esélyegyenlőséget szem előtt 
tartva történik a toborzás. 
A hazai bankok közül elsőként nyerte el a Fogyatékosságbarát mun-
kahely elismerést. A folyamat az egyik fi ók akadálymentesítésével 
indult, majd új képzési formát vezettek be, amelynek célja a munka-
társak érzékenyebbé tétele fogyatékkal élő embertársaink iránt. 
A bank vezetői, tulajdonosai kiemelten fontosnak tartják, hogy kollégáik 
jól érezzék magukat. Hiszik ugyanis, hogy ha a munkatárs olyan dol-
gokkal tölti a munkaidejét, amelyekkel szívből azonosul, illetve egyet-
ért, úgy e lelkesedés hosszú távú elköteleződést hozhat. Az organikus 
szervezetfejlesztési modellnek köszönhetően az alkalmazotti bevo-
nás a napi tevékenység része. Arra biztatják a kollégákat, fogalmazzák 
meg, mi az, amivel szabadidejükben szívesen foglalkoznak, majd pró-
bálják azt visszaforgatni a munkába is önmegvalósító módon. Keressék 
meg, mi az, amit ők maguk tudnak lelkesen beletenni a hétköznapokba. 
A cél, hogy a belső motiváció által minden kolléga otthon érezze magát.  
A belső transzparencia jegyében az 5 magyar tulajdonos heti rend-
szerességgel vitatja meg az aktuális projekteket, teendőket, dönté-
seket a teljes középvezetői csapattal. A tulajdonosok emberségét és 
közvetlenségét jól példázza, hogy könnyen, előre egyeztetett időpont 
nélkül is elérhetik őket a munkavállalók. 
A hagyományos bankok működésétől eltérően, a MagNet Bank nem 
tart fenn gépjárműfl ottát a munkavállalók számára, hanem – a mobi-

litást újraértelmezve – céges kerékpárokat bocsát a dolgozók rendel-
kezésére. Emellett heti rendszerességgel jógaórákon vehetnek részt a 
kollégák, és szerdánként közös reggelivel indíthatják a napot. Termelői 
piac költözik két hetente a központi épületbe, és a nyár folyamán meg-
nyitott MagNet Terasz is várja a kikapcsolódni vágyókat az előkertben. 
A MagNet Bank mint munkáltató kiválasztásakor a leendő kollégák 
jelentős százalékát erős és egyértelmű küldetéstudat hajtja. A kö-
zösségi banki fi lozófi a, a transzparens működés, a tudatosság és 
felelősségvállalás a pénzügyi szférában, a kapcsolódás mind-mind 
olyan tényező, amelyért a jelentkezők akár a magasabb fi zetésről is 
lemondanak. Nem ritka, hogy korábbi munkahelyük által biztosított 
fi zetésüknél alacsonyabbat vállalnak, a belső motivációt és a külde-
tést inkább előtérbe helyezve.
A bank részéről pedig gyakran megesik, hogy egy sokéves szaktu-
dással rendelkező jelentkező helyett olyan jelentkezőt választ, aki-
nél érezhető, hogy a bankhoz is közel álló értékeket képvisel, netán 
egyéni céljaiban való kiteljesedéshez vezethet a közösségi banki 
közös munka. Úgy érzik, hogy a kompetencia fejleszthető, és az ille-
tőnek lehetősége van „menet közben” elsajátítani a szükséges szak-
tudást is. 

Zsonglőrködés, cirkusz-
közösségépítés a Hős utcában

A MOL Új Európa Alapítvány KÖSZ! Programja segítségével közösségi 
szolgálatos diákok is részt vettek a X. kerületben élő rászoruló fi ata-
loknak szervezett programok lebonyolításában.

A Kontúr Egyesület „Szociális cirkusz” elnevezésű projektje a buda-
pesti Hős utcában valósul meg, amely egy közel 1000 fős szegregátum 
a X. kerületben. A program azért fontos, mert a környékbeli fi atalok 
erősen hátrányos helyzetűek, sok a kallódó fi atal. Az egyesület célja, 
hogy a gyerekes családok érdekeit és szükségleteit szem előtt tartva 
élesszék újjá a helyi közösséget. A gyerekeknek elsősorban szabad-
idős programokat szerveznek. Idén a szociális cirkusz módszerével 
dolgoztak. A gyerekek és fi atalok egyszerű zsonglőrmutatványokat 
tanultak meg. A közös tanulás és produkció sikerélményt nyújtott ne-
kik, erősítette önbizalmukat, és ráébreszthette őket a bennük rejlő 
képességekre, amelyek aztán az iskolai tanulás során is segítségükre 
lehetnek a kudarcok elkerülésében. 
A programokban közösségi szolgálatos diákok voltak a hivatásos 
zsonglőrök segítségére a Széchenyi István Szakközépiskolából. A diá-
kok úgy segítik a hátrányos helyzetű gyerekek integrációját, hogy köz-
ben maguk is egyre érzékenyebbé válnak a társadalmi problémák iránt. 
A projektet a MOL Új Európa Alapítvány KÖSZ! Programja támogatta, 
amelynek célja az iskolai közösségi szolgálat népszerűsítése. 2015-
ben 97 projektben 1300 diák tud legalább 20 óra közösségi szolgá-
latot teljesíteni.
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