
LÉPÉSEK20

VÁLLALATI ESETEK

 40 000 ügyfél, 40 000 fa 
Kétéves a MagNet Bank faültetési programja

A MagNet Bank 2019 szeptemberében jelentette be, hogy több ütemben, összesen 40 000 fát ültet el 
40 000 ügyfele nevében. Még abban az évben, november 17-én ügyfélköréből és munkatársai közül 
toborzott önkéntesekkel 1500 facsemetét telepítettek. Lássuk, mi történt az azóta eltelt 2 évben!  
A bank a 2019 és 2021 között folytatott faültetési akciója keretében 40 000 fával gazdagította 
Magyarország erdőterületeit, és további vállalást tett ügyfélállományának növekedése mértékében: 
a 2022-es évre további 10 000 fa elültetését tervezi az Erdőmentők Alapítvánnyal és a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságával összefogva.

MELYIK KÉTÉVES TUDJA EZT? 

A 2019. november közepén született cse-
csemők többsége mára már meg tudja 
ne vezni a saját, fontosabb testrészeit, 
egyre magabiztosabban és lelkesebben 
lépcsőzik, ha zenét hall, és a kedve is úgy 
diktálja, tánccal és tapssal szórakoztatja 
közönségét, mindeközben pedig rászok-
tatja a környezetében élő felnőtteket, hogy 
a dolgokat a helyükre tegyék, az ajtókat 
pedig gondosan zárják, azokat ugyanis 
egyre ügyesebben nyitja ki.

A most kétéves MagNet Tölgyesben 
nevelkedő fák felnőtt korukra közösen 25 
millió autó ezer kilométeren kibocsátott 
szén-dioxidját lesznek képesek megkötni, 
egyetlen fa pedig évente 100 vagon port 
szűrhet ki a levegőből!
A most kétéves babák felnőtt korukra 
sok, ma még ismeretlen nehézségre és 
veszélyre számíthatnak, ha nem lépünk 
még ma azért, hogy nekik a holnap jobb 

legyen; a MagNet Bank azzal a válla-
lásával, hogy minden ügyfele nevében 
elültet egy fát, arra szeretné ösztönözni 
közössége tagjait, hogy egy kis odafigye-
léssel tegyenek az élhetőbb jövőért.

Boldog születésnapot, MagNet Tölgyes!

Egy fa elültetése az egyik legfontosabb 
dolog, amit a jövő generációért tehetünk.  
A két éve útjára indított kezdeményezés 
folytatásaként 2020 tavaszán további 18 500 

kocsányos tölgy lelt otthonra az Ócsán talál-
ható láperdőben, 2021-ben pedig a Nagykő-
rösi pusztai tölgyes lett gazdagabb 20 000 
facsemetével.

Annak érdekében, hogy a facsemeték elül-
tetése és utógondozása szakszerű legyen, 
a Közösségi Bank munkatársai, ügyfelei, 
partnerei és önkéntesei mellett az Erdő-
mentők Alapítvány szakemberei kísérik 
a folyamatokat. Molnár Csaba, a MagNet 
Bank közösségfejlesztési igazgatója sze-
rint – „Az erdők és a bennük élő vadvilág 
fontos érték. A MagNet Tölgyes Faültetési 
Programunk nem az első megmozdulásunk 
ezen a téren, hanem a sorban negyedik és 
egyben legnagyobb ívű faültetési akciónk. 
Bízunk benne, hogy a bankszektor követi 
példánkat és egy nap a jóval nagyobb 
ügyfélkörrel rendelkező pénzintézetek is 
tesznek 1 ügyfél=1 fa vállalást a jövő gene-
rációja érdekében. Hatásaink így össze-
adódva egy valóban zöld Magyarország 
vízióját vetíthetik elő. Mi hisszük, hogy ez 
a nap is eljön hamarosan!” 

Annak érdekében pedig, hogy az ember-
palánták is biztonságban és egészségben 
fejlődhessenek, egy fontos lépést mindany-
nyian tehetünk a felelős és fenntartható 
pénzügyek felé; az értékalapon működő 
MagNet Magyar Közösségi Bank automa-
tikusan ültet egy fát minden lakossági és 
vállalati számlanyitást kezdeményező új 
ügyfele nevében. 

További információ:
www.youtube.com
www.magnetbank.hu
www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol
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https://erdomentok.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=G0EsuSjPSYs
https://www.magnetbank.hu/magnet_erdo
https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/blog/banking-on-values-2021

