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„A helyemen vagyok”

Salamon János, a KÖVET elnökségi tagja 18 esztendeje áll a MagNet Ma-
gyar Közösségi Bank és jogelődje élén. E hosszú idő alatt egy kis takarék-
szövetkezetből Magyarországon teljesen új és egyedülálló fi lozófi a alap-
ján működő bank lett. Salamon János értelemszerűen fontos és alkotó 
szerepet játszott az útváltásban.

SZERZŐ: Bognár Károly/KÖVET Egyesület

– Ha mondania kellene néhány folyamatot, tényezőt, amelyek ve-
szélyeztetik a világot, mik lennének azok?
 Az egyik mindenképpen a túlfogyasztás és minden, ami ebből kö-
vetkezik: a túlzott energiafelhasználás, a szennyezés, a feldolgozha-
tatlan mennyiségű hulladék, a klímaváltozás. A másik pedig azoknak 
az emberi tulajdonságoknak a túlsúlyba kerülése, gondolok itt például 
a kapzsiságra, a mohóságra és az önzésre, amelyek előbb-utóbb el-
személytelenedéshez, az emberek elidegenedéséhez vezetnek. 

– Ön egyébként mindig bankban dolgozott?
 Majdnem mindig. Csupán a szakmai pályafutásom első két évében 
nem, amikor a Révai Nyomda pénzügyi és számviteli vezetője voltam. 
Ebben az időszakban pénzügyi szakközgazdász−képzésen vettem 
részt, ahol megismerkedtem banki szakemberekkel. Nekik köszön-
hetően a kurzus közben már világosan láttam, hogy pénzügyi tudá-
somat egy bankban tudnám a legjobban hasznosítani.

– Bank és bank között is van azonban különbség.
 Így igaz. Hitelintézeti pályafutásomat az Általános Értékforgalmi 
Bankban kezdtem, amely egy kis, rugalmas, akkoriban még magyar 
tulajdonban lévő intézmény volt. Ezután következett az Agrobank, 
ahol 31 évesen vezérigazgató-helyettesi pozícióba kerültem. Ez 
szintén egy innovatív, izgalmas munkahely volt. Amikor azonban az 
állam úgy döntött, hogy az Agrobankot összeolvasztja a Mezőbank-
kal, úgy gondoltam, hogy ebből valami nehézkes, rugalmatlan dolog 
sül ki, ezért a távozás mellett döntöttem. A General Motors akkoriban 
 1996-ot írunk  tervezte egy magyarországi bank létrehozását, en-
nek a munkának az irányításában vettem részt.

–  Mégsem várta meg, hogy megnyissa kapuit az Opel Bank. Mi történt?
 Szembesültem azzal, hogy akkoriban egy multicégnél milyen irra-
cionálisan túlszabályozottak voltak a folyamatok, mennyire elsze-
mélytelenedettek az emberi kapcsolatok. Ekkor fogalmazódott meg 
bennem, hogy olyan cégnél szeretnék dolgozni, amely átláthatóbb, 
emberibb, s a célja nem mások legyőzése, hanem valamilyen jó ügy 
szolgálata.

– És a HBW Express ilyen volt? 
 Teljes mértékben: itt az emberek észrevették egymást, és lehetett 
alkotni, építkezni. És építkeztünk is: az 1996 és 2008 közötti idő-

szakban egy egyre bankszerűbben működő, szinte professzionális 
szervezetet alakítottunk ki. 

– Igen, de ez mégiscsak egy hagyományos banki alapelveken való 
építkezés volt. Mikor és hogyan „fertőzte meg” önöket a közösségi 
banki szemlélet?
 Egy évvel a válság kitörése előtt talált meg minket a spanyol Caja 
Navarra közösségi bank, amely kelet-közép-európai hídfőállást ke-
resett magának. A kisebbségi tulajdonosunk lett, és sok-sok kiváló 
ötletet adott nekünk ahhoz, hogyan építsük tovább a takarékszö-
vetkezetet, illetve a segítségével bankká is alakultunk. Az áttörést a 
2008-as válság hozta meg, amely évekkel később már elsodorta az 
állami nyomásra gyengébb szereplőkkel egyesülni kényszerült spa-
nyol tulajdonosunkat is, minket pedig arra ösztönzött, hogy alapjai-
ban gondoljuk át a működési modellünket. Másfél év csak azzal telt 
el, hogy több etikus bankot is meglátogattunk Európában: tanulmá-
nyoztuk a működésüket, az értékeiket, az alapelveiket. Ezek után 
nem volt kérdés számunkra, hogy ezen az úton akarunk járni: 2010-
ben közösségi banki alapokon nyugvó hitelintézetté váltunk, MagNet 
Magyar Közösségi Bank néven. 

– A dolog aktualitása miatt meg kell kérdeznem: hogyan hatott a 
MagNetre a Simon-ügy?
 Hirtelen egy politikai erőtér kellős közepében találtuk magunkat, 
amire kommunikációs szempontból nem voltunk, nem is lehettünk 
felkészülve. Csaknem 40 ezer számlát nyitottunk már, azok majd-
nem 10 százalékát külföldieknek, ebből 9 kapcsolható az ominózus 
ügyhöz. Statisztikailag elhanyagolható nagyságrend. Alapvető bank-
szakmai hibákat nem követtünk el, kisebbeket talán igen, de ezekből 
„békeidőben” valószínűleg semmilyen gond nem lett volna. A Simon-
ügy miatt egyébként ügyfelek nem fordultak el tőlünk, sőt…

– Úgy érzem, az ön alkatához jól illik a közösségi banki fi lozófi a.
 A bank fejlődését, az itteni munkát valóban kiteljesedésként éltem 
meg. Nagyon örülök annak is, hogy olyan emberekkel dolgozhatok 
együtt tulajdonostársként is, akik nem a hagyományos értelemben 
vett kapitalisták, azaz nem csak a profi t megtermelése a céljuk. 
Teljes mértékben azonosulni tudok a bank értékeivel is: a fenntart-
hatósággal, a társadalmi felelősség vállalásával, a lokalitással és a 
transzparenciával. Úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok.


