
MAGNET BANK – PÉNZINTÉZET A KÖZÖS ÉRTÉKTEREMTÉSÉRT  

 
A MagNet Magyar Közösségi Bank Magyarországon az első olyan pénzintézet, amely a profitot vadonatúj - az 

ökoszférával és a jövő generációkkal kibővített módon értelmezi. Honnan jött az ötlet, hogy Magyarországon 

pont egy átláthatóságra, fenntarthatóságra, közösségiségre épülő pénzintézetet hozzanak létre? 

 

Tizenöt éves takarékszövetkezeti, majd HBW Express Bank név alatt futó működésre tekint vissza a MagNet 

Magyar Közösségi Bank, amelynek vezetősége 2008-ban találkozott a tudatos pénzkezelés gondolatkörével. A 

pénzügyi és gazdasági válság megmutatta, hogy mennyire sérülékenyek az addig megszokott üzleti megoldások, 

működési módok. Bankunk részvényesei és vezetői elgondolkodtak azon, hogy milyen stratégia szolgálná még 

inkább a biztonságot és a stabilitást, illetve emellett meg lehet-e úgy változtatni a banki működést, hogy a 

társadalmi felelősségvállalás és az átláthatóság is hangsúlyos szerepet kapjanak, be lehet-e vonni a fontos 

döntésekbe a Bank ügyfeleit, ki lehet-e használni a közösségekben rejlő erőket.  

Az ideológia, egy a pénzről, mint a társadalomban áramló energiáról gondolkodó szakemberek csoportjától 

származott, akik tanácsadó testületként segítették a bankot. Az átláthatóság, és a közösségiség igényének banki 

működésre fordítása körülbelül másfél éves munka volt, melynek eredménye, hogy 2010 áprilisára – a spanyol 

Banca Cívica tőkebefektetésével - a nyilvánosság elé léphetett az első hazai újbank.  
 

„A felvállalt úttörő szereppel a bank célja, hogy kiutat mutasson stabil és megbízható üzleti modelljén keresztül 

a gazdasági válságban erős hitelvesztéstől szenvedő pénzpiac 

szereplőinek, és a forrásokban szűkös vállalkozásoknak egyaránt.” – állt 

a bank sajtóközleményében, 2010 áprilisában.  

Az újbanki koncepció társadalmi igényeket is hivatott kielégíteni, ahol a 

fogyasztók választhatnak, hogy egy hazai, felelős, környezetbarát cég által 

gyártott terméket vásárolnak meg, vagy csak az ár vagy a márka alapján 

döntenek. Az eszme képviselői remélik, hogy döntéseinket egyre 

tudatosabban hozzuk meg, bővítve ez által az etikus vállalatok piacát.  

 

Azok, az ügyfelek, akik tudatosan kezelik pénzügyeiket a MagNet Banknál, 

különleges ügyféljogokkal élhetnek. Első hazai újbankként először döntött úgy a 

bank, hogy az átláthatóság jegyében ügyfelei tudomására hozza, mekkora 

összeggel járultak hozzá a bank teljes éves eredményéhez. A bank tulajdonosai  

minden évben lemondanak az adózott eredmény 10%-áról, amelyet - az ügyfelek 

döntése alapján – közhasznú célokra ajánlanak fel.  

A Bank ügyfelei a közösség felelős tagjaiként hozhatnak döntést a rájuk eső 

nyereségrész felhasználásáról, határozhatják meg, hogy a bank milyen társadalmi 

kezdeményezéseket támogasson. Ügyfeleinek így lehetősége nyílik arra, hogy 

átlássák: bankjuk a profitmaximalizálás helyett a felelősségteljes, fenntartható 

működést tekinti első számú céljának. 

 

A bank aktív társadalmi szerepvállalása nem csak a Közösségi Adományozási Programban mutatkozik meg. A 

banki és civil kapcsolatok elmélyítése érdekében, a pénzintézet elindította a Civil Kapcsolatok Programot, 

melynek egyik kezdeményezése az Ajánlókártya Program, melyben bárki ajánlhatja a bankot ismerősének, és 

amelyben a megnyitott aktív lakossági  vagy vállalkozói számlák alapján az ajánló által megjelölt, a MagNet 

Banknál számlát vezető civil szervezet támogatásban részesül. 

 

A közösségi bank megjelenésének az egyéni jó érzésen túl, gazdasági jelentősége is van;  

hitelezni tud társadalmilag hasznos, a fenntarthatóság alapértékei mentén működő üzleti vállalkozásokat, 

és civil szervezeteket, amelyek pozitívan hatnak környezetünkre és társadalmunkra, illetve jelzés lehet a 

hazai bankszektor felé: merre is kellene elindulni a felelőtlen hitelezés okozta bizonytalanság után.  

 A MagNet Bank célja azt a felemelő érzést nyújtani ügyfeleinek, hogy felelős pénzügyi döntéseikkel sokat 

tesznek az emberekért, a társadalomért és közvetlen környezetükért. 

 
További információért látogasson el békásmegyeri fiókunkba a 1038 Budapest, Csobánka tér 1. címen, (tel: 428-8816), 

ahol tanácsadóink örömmel állnak rendelkezésére, vagy a honlapunkra: www.magnetbank.hu  

 

Bank, ahol „a civil szervezetek támogatása példaértékű” – Szentendrei –szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület 

http://www.magnetbank.hu/

