
„Az év bankja” 2018 – MKB Bank Zrt. 

Az MKB Bank Zrt. 2018 évben a márkakereskedők szavazatai alapján megkapta a GÉMOSZ „Az év 

bankja” Partner Nívódíját. 

 

Puskás András, a Magyar Bankholding Elnök-vezérigazgatói 

főtanácsadója, korábban a Budapest Bank menedzsmentjének és 

Igazgatóságának tagja, mint a kockázatkezelés, az operáció, az IT 

és a PMO szervezetekért felelős vezérigazgató-helyettes. Ezt 

megelőzően az EXIM Bank üzleti vezérigazgató-helyettese volt. 

Korábban Budapest Belvárosának alpolgármesteri tisztségét 

töltötte be, ahol városfejlesztési feladatokat látott el. Pályafutása 

elején a Pénzügyminisztériumban miniszteri kabinetfőnöki 

pozícióban a kormányzat munkáját segítette. Korábbi társadalmi 

megbízatásai közül kiemelendő a Magyar Kosárlabda Szövetség 

elnökségi tagsága, jelenleg tagja a Veszprém Férfi Kézilabda 

Sport Egyesületnek. 

Az MKB Bank Zrt. a magyar bankrendszer egyik legrégebbi tagja, több mint 80 éve szolgálja ki ügyfeleit. 

Kezdetben külkereskedelemmel kapcsolatos bankári feladatokat látott el, de a bankreform után a belföldi 

vállalatok komplex kiszolgálása rövid idő alatt a bank fő üzletágává vált. 2001 végére az értékpapír-kereskedelmi 

tevékenység integrációjával az MKB Bank univerzális bankká vált, stratégiai érdekeltségei révén egyedülálló, 

komplex szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére. 

 

Az MKB Bank 2016-ban lezárult sikeres újjászervezése után is elsőszámú alapérték az ügyfelek 

professzionális kiszolgálása, amelynek legfontosabb elemei az ügyfélkapcsolat és -élmény, az értékőrzés és -

teremtés, valamint az innovatív banki megoldások. A több mint fél évszázados működése során kiépített 

tudásbázis, a szakértői állomány és a beágyazott kapcsolati rendszer révén az MKB meghatározó szereplője a 

hazai vállalati kereskedelemfinanszírozási, pénz- és likviditáskezelési, befektetési piacnak. Kiváló kapcsolatot 

ápol a márkakereskedésekkel, szakmai szervezetekkel és képviseletekkel, amit több alkalommal is elismertek, 

például 2018-ban kapta meg a GÉMOSZ Partner Nívó díját „Az év bankja” kategóriában a márkakereskedők 

javaslatai alapján. A díjat Bakonyi András a Vállalati és treasury üzletág vezérigazgató helyettese vette át a 

díjkiosztó gálán.  

A bank kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fejlődésre, törekvéseit a Magyar Nemzeti Bank 2021-ben Zöld 

Bank Díjjal ismerte el. Az MNB a díj elbírálásakor a pénzintézetek zöld hitelkihelyezéseinek mértékét, az 

intézmények által birtokolt zöldkötvény portfóliót, valamint az intézmények klímaváltozás hatásainak való 

kockázati kitettségértékét vizsgálta. A bankcsoport elkötelezett abban, hogy a hazai pénzügyi piacokon a 

fenntartható gazdasági működés megteremtésének kulcsfontosságú szereplője legyen. Kiemelt stratégiai céljai 

közé tartozik olyan termék és szolgáltatási paletta létrehozása a lakossági és a vállalati ügyfelek számára, amely 

hozzásegíti őket saját fenntarthatósági és klímacéljaik megvalósításához, továbbá hozzájárul Magyarország és az 

Európai Unió fenntarthatósági és klíma céljaihoz is. 

Az MKB Bank több tulajdonosváltást és konszolidációt is megélt, azonban 2020-as évek elején minden eddiginél 

nagyobb változáson megy át: 2020. május 15-én a Takarékbank és az MKB Bank közös pénzügyi holding társaság 

létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot, amelyhez később a Budapest Bank is csatlakozott. Elsőként 2022. 

március 31-ével a Budapest Bank és az MKB Bank egyesült, és átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatja 

működését. Az új bank 2023 második negyedévében nyeri el végleges formáját: a Takarék Csoport ekkor egyesül 

az MKB Nyrt.-vel. A létrejövő nagybank Magyarország legmodernebb bankja kíván lenni, amely rugalmas, 

nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be. A vállalat új, modern termék- és szolgáltatási palettája 

a teljes piaci spektrum és minden ügyfélszegmens kiszolgálását fogja célozni, beleértve a lakossági, mikro-, kis-, 

közép- és nagyvállalati, agrár, illetve privátbanki ügyfeleket is. 

A Magyar Bankholding fúziós folyamatainak jelentős lépéseként 2022. január 1-jén Euroleasing márkanév alatt 

integráltan, egységes irányítással folytatja működését az MKB-Euroleasing, a Budapest Lízing, a Takarék Lízing, 

valamint a Budapest Bank Autófinanszírozási üzletága. Az integrációval olyan országos lefedettségű hálózat jött 

létre, amely a lakossági és vállalati ügyfelek fizikai kiszolgálását is hatékonyabba teszi, valamint mindhárom 

tagbank fiókjaiban elérhetővé vált gépjármű-, eszköz, és mezőgazdaságigép finanszírozási lehetőség is.  


