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SZOLGÁLTATÁS  

OTP Business:  
folyamatos 
innováció a 
sikerességért 

4. oldAl

„EngEdjétEk El 
magatokat!”
TörTéneTgazdag beszélgeTés a csapaT épíTő  
Tréningek közkedvelT moderáTorával,  
Harsányi levenTével
„Mindenki szeret kicsit kimozdulni, kötetlen kör-
nyezetben lazítani, játékos feladatokat megolda-
ni. egy jó csapatépítés ezt biztosítja. A buli-
hangulat megágyaz annak, hogy mindenki 
megmutathassa az emberi arcát, élvezze, 
hogy nincsenek kötöttségek, így akár a 
főnökével is együtt játszhat, oldhat meg 
vicces feladatokat, együtt nevethetnek” 
– meséli a sokat tapasztalt, népszerű 
műsorvezető.
 FolytAtás A 8. oldAlon

Legyen képben Ön is!
nézze meg tájékoztató videóinkat!
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Tréningek, 
amelyek összehozzák 

a munkatársakat

A komfortzónából való 
kimozdulás sokat segíthet 

az együttműködés 
fejlődésében. 

Most 
mutasd meg!  

A jó tréner motivál és érti/
érzi az emberi lélek minden 

rezdülését. A csapatépítés egyik 
fő jellemzője, hogy a szereplőket 

egyetlen közös cél vezérli, és ez az, 
ami erősíti a kötelékeket.

Csapatépítési 
módszerek 

Csapatot építeni ma már 
számtalan módon lehet; 
egyik izgalmasabb, mint 
a másik. A legnépszerűbb 

formákat mutatjuk be.  

Együtt 
és egymásért

Három nagyvállalat 
Hr-vezetőjét kérdeztük 

a csapatépítő tréningek 
hasznosságáról. 

– Az látszik, hogy az elmúlt időszak-
ra jellemző kedvező és jó kilátásokat 
nyújtó gazdasági környezet növeli a 
hazai kkv-k hitelfelvételi kedvét, így 
bátrabban vágnak bele a fejleszté-
sekbe. A hazai mikro-, kis- és köze-
pes vállalkozások jövőképe pozitív, 
bíznak magukban és a kedvező külső 
környezetben is. ez természetesen 
minden gazdasági szereplő számá-

ra – így nekünk is – jó hír, hiszen 
így mi is dinamikusan bővülhetünk. 
A számok magukért beszélnek: a 
kezességvállalási portfóliónk 2015-
től évente 20 százalék felett nö-
vekedett. ez a növekedési ütem 
gyorsabb, mint a kkv-hitelezés bő-
vülése, úgyhogy büszkék vagyunk 
az eredményeinkre.  
 FolytAtás A 3. oldAlon

Magyarország  Az MFB Csoporthoz tartozó garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. rekorderedménnyel zárta a 2018-as 
évet: a cég 707 milliárd forint összegben vállalt ke-
zességet a vállalkozások által felvett hitelekhez, ami 
137 milliárd forint bővülést jelent az előző évhez ké-
pest. Az eredményekről és a célokról dr. Búza Éva 
vezérigazgatót kérdeztük. [Garantiqa]

FOrdíTOTT 
eLjÁrÁSBAN  

Sikeres program 
a hazai kkv-k 
finanszírozására

 

2. oldAl

A hATéKONySÁG 
NöveLéSéérT  

A COSME Ver-
senyképességi 
Portfóliógaran-
cia a sajátos 
igényekhez is 
igazodik 

2. oldAl

Új lEHEtŐSégEk, 
Új Célok
„büszkék vagyunk az eredményeinkre”

KülönszáM
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MINDENNaPoK | VELÜNK TÖrTÉNT

sikeres prOgrAm A hAzAi 
kkv-k finAnszírOzásárA 

Fordított 
EljáráSban
A garantiqa 2018-ban több mint tíze-
zer hazai vállalkozás garanciaképes-
ségi vizsgálatát végezte el. A lega-
lább öt főt foglalkoztató és minimum 
10 millió forint árbevételű, de hitellel 
nem rendelkező vállalkozások meg-
keresésére azért került sor, hogy a 
garantiqa által kiállított kezesség-
vállalási szándéklevél segítségé-
vel könnyebben jussanak hitelhez. 

(A fordított eljárás lényege, hogy a 
garanciaintézmény által előzetesen 
kiállított garancialevéllel a vállalkozás 
már annak tudatában fordulhat forrá-
sért a bankjához, hogy garanciaké-
pes, azaz jó eséllyel hitelképes.)

Az akció kapcsán dr. nagy róbert 
vezérigazgató-helyettes lapunknak 
elmondta: a vállalkozások közvetlen 
megkeresésére, illetve előzetes minő-

sítésükre azért került sor, mert min-
den felmérés azt mutatja, hogy még 
mindig a megfelelő biztosítékok meg-
léte bizonyul az egyik legfőbb hitelfel-
vételi akadálynak, a hazai kkv-szektor 
gdp-hez viszonyított hitelpenetrációja 
pedig lényegesen elmarad az európai 
unió átlagától.

Az új eljárás eredményei magukért 
beszélnek: 2018. év végéig össze-
sen 12,96 milliárd forintos hitelösszeg 
mögé 10,65 milliárdnyi kezességet 
vállalt a garantiqa 341 hitelügyletben. 
ez azt jelenti, hogy 314 vállalkozás a 
garantiqa előzetes minősítését köve-
tően a kezességvállalási szándéklevél 
segítségével jutott hitelhez.

A vezérigazgató-helyettes hozzá-
tette: a garantiqa idén újabb, közel 
25 ezer, hitellel nem rendelkező hazai 
kis-, közepes és mikrovállalat közvet-
len megkeresését és előzetes minősí-
tését tervezi.

rugALmAs ügyintézésseL A fejLesztések támOgAtásábAn

mEgoldóképlEt
Magyarország  Az eU innovation score-
board kimutatása alapján Magyarország a tag-
államok átlagos aktivitása alapján a „mérsé-
kelt innovátorok” között szerepel. [Garantiqa]

A vállalatok mérsékelt innová-
ciós tevékenysége mellett az 
átlagnál magasabb gazdasági 
növekedést, míg az egy főre ju-
tó gdp tekintetében az átlagos-
nál alacsonyabb értéket látunk. 
ezek együttesen arra mutatnak 
rá, hogy a gazdasági fejlődés 
szempontjából rendkívül fontos 
a vállalatok innovatív tevékenysé-
geinek elősegítése, de emellett 
az innovatívnak nem tekinthe-
tő, de hatékonyságot fejlesz-
tő megoldások bevezetése is 
jelentős eredményeket hozhat, 
ezért gondoskodni kell az ilyen 
típusú fejlesztések támogatásá-

ról is. A garantiqa Hitelgarancia 
zrt. CosMe versenyképességi 
portfóliógarancia terméke cél-
zottan támogatja a hatékonysá-
got növelő vállalati megoldások 
finanszírozását, amely a mikrofi-
nanszírozás sajátos igényeihez is 
igazodik.

„ezek olyan nem kutatásin-
tenzív céges projektek, ame-
lyeknek a pénzbeli igénye sem 
kiemelkedő, de mindezek elle-
nére érezhetően növelik az adott 
vállalat eredményességét. ennek 
kiszolgálása esetén, különösen, 
ha a kis összegű finanszírozást 
nézzük, kiemelten fontos egy 

olyan eljárás használata, amely 
a méretgazdaságosságot biz-
tosítja: tehát sok ügylet megkö-
tését teszi lehetővé számottevő 
plusz költségráfordítás nélkül” 
– mondta németh éva, a ga-
rantiqa Hitelgarancia zrt. vezető 
elemzője.

A portfóliógarancia igénybe-
vétele a már megszokott elekt-
ronikus ügyintézési platformon 
valósul meg, azzal a rendhagyó 
megoldással, hogy a garantőr az 
egyedi hitelügyleteket nem vizs-
gálja, hanem a kezességválla-
lás a hitelszerződések megköté-
se után a szerződéskötést, vagy 
akár a folyósítást követően jön 
létre.

A nagy sikerre való tekintettel 
a 2019-es év elejétől a rugalmas 
ügyintézés hasznát a kisebb pro-
jektek mellett már a nagyobbak 
is élvezhetik.

segÉdesZköZök

A gArAntiqA is csAtLAkOzOtt 
A pénz7 prOgrAmhOz

okoSan, 
tudatoSan
Magyarország  A Pénz7 elnevezé-
sű, a pénzügyi tudatosság erősítését 
szolgáló programhoz csatlakozott 
garantiqa Hitelgarancia Zrt. 34 ön-
kéntes munkatársa 42 iskolában, 
összesen 81 tanórát tartott. [Garantiqa]
A pénz7 program ki-
emelt célja, hogy már 
fiatal korban megala-
pozzák a pénzügyi 
és gazdasági tuda-
tosságot, így ezzel is 
támogassák a kor-
mány által 2017-ben 
elfogadott, „okosan a 
pénzzel” elnevezésű, 
a lakosság pénzügyi 
tudatosságának fej-
lesztését célzó straté-
gia megvalósulását. 
A program fő erős-
sége, hogy már fiatal 
kortól segíti a pénz-
ügyek iránt érdeklődő 
diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja figyelmüket 
a mindennapi pénzügyi tudatosságra. 

Az immár ötödik éve zajló program fókuszában az ál-
talános és középiskolák állnak; az idei évben több mint 
1200 iskola több mint 200 ezer diákja mintegy 14 ezer 
rendhagyó tanóra keretében vett részt a témahéten.

„Fontosnak tartanám, hogy az iskolák minél több ka-
paszkodót tudjanak nyújtani az életre való felkészülés-
hez, és ennek keretében minél több praktikus, gyakor-
lati tudást tudjanak átadni a tanulók részére. A pénz7 
egy nagyon jó kezdeményezés, mert a témában jártas 
szakértők segítik a pedagógusokat a gyerekek pénz-
ügyi tudásának elmélyítésében. Kollégáim nevében is el-
mondhatom, hogy rendkívül élveztük az oktatásban való 
közreműködést, és örömmel veszünk részt legközelebb 
is a programban” – foglalta össze élményeit a garantiqa 
egyik önkéntese, dr. tüttősi zoltán jogtanácsos.

dr. Tüttősi Zoltán

Magyarország  
A garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
háromhónapos pilot prog-
ramjában közel 350 hazai kkv 
mintegy 13 milliárd forintnyi 
hiteléhez vállalt kezességet 
10,6 milliárd forint értékben. 
Az úgynevezett „fordított el-
járás” keretében a garantiqa 
Zrt. tízezer hazai kis-, közepes 
és mikrovállalkozás előzetes 
minősítésével segítette a vállal-
kozások hitelfelvételét. 

[Garantiqa]
 dr. Nagy Róbert 

vezérigazgató-helyettes
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FÓKUsz | a KKV-K FEJLŐDÉsÉÉrT

Nagyon fontos 
számunkra, hogy mi-
nél több hazai mikro-, 
kis- és középvállalko-
zást sikerüljön meg-
ismertetni az állami 
kezességvállalásban 
rejlő előnyökkel.

Dr. búzA évA, A gArAntiqA vezérigAzgAtójA: A hAzAi mikrO-, kis- és kÖzepes váLLALkOzásOk 
jÖvőképe pOzitív, bíznAk mAgukbAn és A keDvező küLső kÖrnyezetben is

a koCkázat El van vEtvE

  Minél több 
olyan vállalkozást 
szeretnénk forráshoz 
juttatni az állami 
kezességvállalás 
segítségével, 
amely esetleg erről 
korábban nem 
nagyon álmodhatott.

dr. Búza Éva, 
a Garantiqa 

vezérigazgatója

  A Garantiqa mára 
a hazai kkv-finanszí-
rozás meghatározó 
szereplője.

FolytAtás Az 1. oldAlról

– Milyennek ítélik meg a 
kkv-hitelpiacot? 

– Minden kereskedelmi ban-
ki partnerünk azt igazolja visz-
sza, hogy a finanszírozási igény 
a kkv-szektorban továbbra is je-
lentős. ugyanakkor a legfrissebb, 
2018. decemberi tényadatok azt 
mutatják, hogy mind a lakossá-
gi, mind a vállalati hitelezésben 
érezhető egyfajta megtorpanás. 
Mindenesetre a Magyar Fejlesz-
tési Bank felmérése szerint az 
életképes mikro-, kis- és közép-
vállalkozások negyede nem, vagy 
csak részben juthat hozzá for-
rásokhoz a kereskedelmi banki 
szektorból, ami azt jelenti, hogy 
létezik egyfajta kielégítetlen finan-
szírozási igény. szintén ez a ku-
tatás mutatott rá arra az érdekes 
tényre is, hogy a finanszírozási 
hiányosságokkal érintett vállalko-
zások többsége az elutasítástól 
tartva, fel sem veszi a kapcsola-
tot a pénzintézetekkel. ez fontos 
jellemzője a piacnak, amire meg-
oldást, választ kell találnia a sze-
replőknek, így nekünk is.

– Miben gondolkodnak? 
A kockázatosabb, nehe-
zebben hitelezhető cégek 
felé fordulnak? 

– igen, ebbe az irányba ha-
ladunk. Kormányzati, gazda-
ságpolitikai elvárás, 
hogy a kockázato-
sabb hazai kkv-k mi-
nél nagyobb arány-
ban részesüljenek 
az állami kezesség-
vállalás nyújtotta 
előnyökből. Az in-
tézményi kezességvállalás addi-
cionalitásának növelése, a koc-
kázatosabb vállalati szegmens 

forráshoz jutásának elősegíté-
se kiemelt cél. Fontos felada-
tunk, és egyben komoly kihívás 
is, hogy minél több olyan vállal-
kozás mellé tudjunk 
odaállni, amely a ke-
zességvállalás nélkül 
nem tudna forráshoz 
jutni. tavaly már min-
den ötödik hitelfelvétel 
a garantiqa kezes-
ségvállalásával való-
sult meg. idén világos 
a cél: minél több olyan vállalko-
zást szeretnénk forráshoz jut-
tatni az állami kezességvállalás 
segítségével, amely esetleg erről 
korábban nem nagyon álmod-
hatott. Így még szélesebb kkv-
kör kapja meg a fejlődéshez, 
fejlesztéshez szükséges hitelle-
hetőségét. 

– Milyen új termékekkel, 
szolgáltatásokkal próbál-
nak megfelelni az új kihí-
vásoknak?

– A garantiqa mára a hazai 
kkv-finanszírozás meghatározó 
szereplője, éppen ezért is lénye-
ges számunkra a garanciaválla-
lás egyszerűsítése, a kezessé-
gi termékeinkhez való gyors és 
hatékony hozzájutás. A folyama-
taink teljes digitalizálása példá-
ul az átfutási időkben jelentett 
komoly előrelépést, miközben 

más szempontokat 
kell figyelembe ven-
nünk azon vállalko-
zásoknál, amelyek 
még hitelfelvétel-
ben sem gondol-
kodtak. Az újdon-
ságnak számító 

portfóliógaranciás folyamattal 
támogatott termékeink iránt az 
idén egyre növekvő kereslettel 

számolhatunk. A nem-
zetközi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az egyedi 
eljárású ügyekhez képest a 

fedezet nélkü-
li, vagy mini-
mális fedezettel 
rendelkező, illetve 
gyengébb adós-
besorolású vállal-
kozások hitelezése 
lényegesen na-
gyobb arányban 

valósul meg portfóliógaranci-
ában. Meglátásunk szerint ez-
zel is egyre inkább 

erősödik a kezességvállalásunk 
addicionalitása. Úgy érzékeljük, 
hogy a szektor szereplői egyér-
telműen optimisták, ugyanakkor 
a válság tanulságait levonták, 
a bankok megfontoltan viszo-
nyulnak a hiteligényekhez, amit 
csak a megfelelő fedezet mel-
lett hagynak jóvá. ezért is van 
nagy tere továbbra is a garan-
tiqa kezességvállalásának, és 
ezért tudunk érdemben segíteni 
a hazai kkv-szektor egyre több 
szereplőjének. például az eu-
rópai Beruházási Alappal kötött 
megállapodásunk lehetővé teszi, 
hogy az úgynevezett CosMe- 
viszontgarancia-program kere-
tében egyre több hazai kkv jut-
hasson összességében mintegy 
80 milliárd forintnyi hitelhez. A 
CosMe garancia programunk új 
és kedvező lehetőségeket jelent 
a kkv-szektor számára csakúgy, 

mint a szintén újdonságnak 
számító irinyi garanciaprog-
ram, amely az irinyi-tervben 
kiemelt ágazatok támoga-
tását elősegítő kezesség-
vállalási konstrukciónk. 
nagyon fontos számunk-
ra, hogy minél több hazai 
mikro-, kis- és középvál-
lalkozást sikerüljön meg-
ismertetni az állami ke-
zességvállalásban rejlő 

előnyökkel, ezért kezdtünk 
2018-ban szakmai partne-

rekkel és érdekképviseletekkel 
együttműködéseket az isme-

retterjesztő, edukációs te-
vékenységünk erősíté-

sére. ezt a munkát 
2019-ben feltétle-
nül folytatni sze-

retnénk.
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ParTNErsÉg | szoLgáLNI És szoLgáLTaTNI

– évek óta elmondható, hogy dinamikus a 
bővülésünk. A tavalyi év során 29 száza-
lékos állománybővülésről számolhattunk 
be a vállalati igazgatósághoz tartozó üzle-
ti szegmensekben (mikro-, kis-, közép- és 
nagyvállalatok). Az ügyfelek mindig nyi-
tottak az újdonságokra, ezért igyekszünk 
minden évben megújítani a portfóliónkat, új 
termékekkel vagy a meglévők újra defini-
álásával – így reagálva a rendkívül gyor-
san változó piaci igényekre. A tavalyi év 
újdonságai között a tempo vállalkozói Hi-
tel és a széchenyi Beruházási Hitel sze-
repelt, valamint a garantiqa Hitelgarancia 
zrt.-vel közösen vezettük be a CosMe-vi-
szontgaranciás lendületplusz folyószám-
lahitel-konstrukciót. idén január másodiká-
tól indítottuk a Magyar nemzeti Bank által 
meghirdetett növekedési Hitelprogram ré-
szét képező nHp FiX termékünket, amely 
minden szegmens számára elérhető. Az 
értékesítési számok a 2019 első negyedévi 
adatok alapján továbbra is növekednek, és 
úgy tűnik, hogy ezt a növekedési pályát a 
jövőben is fogjuk tudni tartani.

– Véleménye szerint miben rejlik 
az oTP sikeressége, mitől kiemel-
kedő szereplő a piacon?

– Hetven éve működő pénzintézet va-
gyunk, amely folyamatosan képes volt 
megújulni, gyorsan és hatékonyan vála-
szolni a piaci változásokra és ügyféligé-
nyekre. Már nemcsak magyar, de kö-
zép-európai viszonylatban is meghatározó 
bankcsoportként működünk, sőt uniós 

mércével mérve is a meghatározó szerep-
lők közé tartozunk. A bank mérete és az 
országos lefedettség mellett kiemelném 
még mindenre kiterjedő termékpalettánkat. 
ez nem csupán saját termékeinket tartal-
mazza, hiszen minden állami programban 
részt veszünk, így együttműködve az MFB-
vel, az eximbankkal és a Magyar nemzeti 
Bankkal egyaránt. Fiókhálózatunk kiterjedt-
sége biztosítja azt, hogy könnyen elérhető-
ek vagyunk, komplex szolgál-
tatásokat tudunk nyújtani, akár 
vállalkozóként, akár magán-
személyként keres fel minket 
az ügyfél. Kiemelten kezeljük 
a digitalizáció kérdését, amely 
kapcsán folyamatosan – szá-
mos esetben elsőként a piacon 
– vezetünk be új digitális meg-
oldásokat. Mindezek mellett sokak számá-
ra az is vonzó lehet, hogy teljes mértékben 
hazai menedzsmenttel rendelkezünk. 

– Milyen kihívásokkal kell szem-
benéznie Önnek és csapatának az 
idén?

– Azt elmondhatom, hogy a mindenna-
pok egyáltalán nem egyhangúak, hiszen 
folyamatos megmérettetésről és kihívások-
ról beszélhetünk. A „tervezőasztalon” ter-
mészetesen mindig többféle opció van, így 
a nagy kihívást mindig a megfelelő lehető-
ség megválasztása jelenti, szem előtt tart-
va az ügyfelek igényeit. Kiemelten fontos, 
hogy a jó termék csakis a jó folyamattal 
lehet sikeres, hiszen ha nem tudjuk a meg-

felelő szolgáltatást, a gyors bírálatot vagy a 
minimalizált adatbekérést a termék mellett 
biztosítani, az az ügyfeleink elégedettsé-
gének rovására mehet. Munkánk fontos ré-
sze az ügyfélközpontúság, törekszünk ar-
ra, hogy minél kevesebb papírmunkával és 
egyeztetéssel járjon az ügyintézés. lehető-
ségeinkhez mérten – az érvényes jogsza-
bályi keretek között – felhasználjuk az elér-
hető nyilvános adatokat annak érdekében, 

hogy az ügyfél minél hama-
rabb eljuthasson a folyósításig. 
természetesen a jogszabá-
lyi változások lekövetése is 
munkánk fontos részét képe-
zi, amely mellett folyamatosan 
figyeljük a piacot az újonnan 
megjelenő lehetőségeket ku-
tatva, gyűjtjük az ügyféligénye-

ket, figyeljük a versenytársakat, a meglévő 
termékeket pedig visszamérjük, ha szüksé-
ges, akkor pedig módosítunk azokon.

– Melyek jelenleg a legnépsze-
rűbb pénzügyi termékek, és miért?

– Azt kijelenthetjük, hogy a legnépsze-
rűbb termékek továbbra is a folyószámla-
hitelek. egyrészt vonzó az, hogy szabad 
felhasználásúak, így a hitelkeret rugalma-
san, bármikor és bármire felhasználható. 
ezen kívül a termékek „népszerűségi” mu-
tatói a gazdasági ciklusoktól is függenek: 
az uniós pályázatok támogatásával meg-
valósuló beruházások nagy része még 
megvalósulás alatt áll, ezért ez az ügyfél-
kör elsősorban a beruházási típusú hitelek 

iránt érdeklődik. Új termék lévén a növe-
kedési Hitelprogram Fix (nHp fix) konst-
rukció iránt is jelentős a vállalkozások ér-
deklődése.

– Hogyan látja a magyar pénz-
ügyi piac helyzetét az elkövetke-
zendő időszakban? Milyen inno-
vációkra, lehetőségekre érdemes 
figyelni?

– Az biztos, hogy a gyorsan változó piac 
okán nehéz bármit is megjósolni, azonban 
az már nyilvánvaló, hogy a pénzügyek inté-
zése, a bankolás önmagában forradalmian 
meg fog újulni a közeljövőben. Mindenki a 
digitalizáción dolgozik – beleértve minket is 
–, egyre több dolog a bankfiókban történő 
személyes megjelenés nélkül is elintézhe-
tővé válik az innovációknak köszönhetően. 
A Magyar nemzeti Bank kezdeményezé-
sére az idén bevezetésre kerül az azonnali 
fizetési rendszer, amely várhatóan jelentős 
hatással lesz a fizetési szokásokra, sok-
kal inkább készpénzkímélőbb lesz. Azt is 
tapasztaljuk, hogy a fiatalabb generáció – 
amelynek már természetes, hogy vannak 
az okos eszközök – már szívesebben in-
tézi a pénzügyeit otthonról, a neki alkal-
mas időben és nem a bankfiók nyitvatar-
tási idejéhez alkalmazkodva. Az otp Bank 
továbbra is meg tud felelni a piaci kihívá-
soknak, mindent megtesz az ügyféligények 
minél szélesebb körű kielégítéséhez. Úgy 
gondoljuk, hogy ez a kulcsa a növekedés 
további fenntartásának és a piaci pozíció-
ink megőrzésének.

Otp business: fOLyAmAtOs innOváció A pénzügyi szOLgáLtAtásOkbAn

„az ügyFElEk mindig 
nyitottak az ÚjdonSágokra”

Magyarország   Az OTP az előző üzleti év 
sikeres zárását követően idén ismét pozitív 
mutatókkal büszkélkedhet. A minden igényt 
lefedni igyekvő termékpalettáról, az idei 
év kihívásairól és a siker titkáról Tóth 
Lászlót, az OTP Business Termék- és 
Folyamatfejlesztési Főosztályá-
nak vezetőjét kérdeztük. 
[Garantiqa]

Hetven éve mű-
ködő pénzintézet va-
gyunk, amely folya-
matosan képes volt 
megújulni, gyorsan 
és hatékonyan vála-
szolni a piaci válto-
zásokra és ügyféligé-
nyekre.
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Hiszek abban, 
hogy főként a kisebb, 
pénzügyileg kevésbé 
tudatos vállalkozá-
sok esetében kiemelt 
fontosságú, hogy az 
üzleti céljaikhoz leg-
jobban illeszkedő 
pénzügyi konstrukci-
óval segítsük őket.

Mi is folyama-
tosan fejlesztünk, 
hogy a nálunk ban-
koló vállalkozások 
működését segítsük, 
csökkentsük admi-
nisztrációs terhei-
ket annak érdekében, 
hogy arra koncentrál-
hassanak, ami igazán 
értéket teremt a vál-
lalkozásuk számára.

GÁL-BEREY TÜNDE
VILLÁMFORDÍTÁS FORDÍTÓIRODA -  
TULAJDONOS

Partnerek vagyunk vállalkozása fejlődésében.

„Együtt fejlődünk  
  egy közös cél érdekében.”

www.otpbank.hu • www.otpbusiness.hu • 06 1 366 6030

SALGÓ MÓNIKA
OTP BUSINESS - TANÁCSADÓ
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nem minDennApi eszkÖzÖk 
A minDennApi munkA sikerességéért

moSt mutaSd mEg! 
Magyarország   A jó tréner motivál és érti, 
érzi az emberi lélek minden rezdülését. A csa-
patépítés egyik fő jellemzője, hogy a szerep-
lőket egyetlen közös cél vezérli, és ez az, ami 
erősíti a köztük lévő kötelékeket. [Garantiqa]

Magyarország   Akkor jó egy csapatépítő 
tréning, ha a csapat egészére és az egyes 
egyénekre szabják, hiszen csak így érhető el 
a fejlődés. A komfortzónából való kimozdulás 
sokat segíthet abban, hogy kezdetét vegye 
a belső fejlődés, amely hosszú távon kihat 
másokra is. A csapatépítés helyszíne és mód-
szere nagyon sokféle lehet, csak a képzelet 
szabhat határokat.. [Garantiqa]

csApAtépítő tréningek, 
AmeLyek ÖsszehOzzák A munkAtársAkAt

byE, byE, 
komFortzóna!

„A csapatépítés során a leg-
nagyobb feladat a közös hang 
megtalálása” – tudtuk meg 
prof. dr. németh erzsébet szo-
ciálpszichológustól, a Metro-
politan egyetem tanárától. „A 
munkatársak lelki egészségét 
nagyban befolyásolhatja, ha 
több napot együtt tölthetnek 
távol a munkahelytől, és ott 
olyan interaktív feladatokban 
vesznek részt, amelyek segítik 
a professzionális kapcsolatte-
remtést, megtanulnak meggyő-
zőbben, hitelesebben visel-
kedni, fejlesztik a prezentációs 
képességüket” – tette hozzá a 
professzor asszony.

A csapatépítő tréningek te-
hát lehetőséget adnak arra, 
hogy mindenki megmutas-
sa magát, saját személyisé-
gét, a résztvevők közösen 
körüljárjanak egy-egy témát, 
megoldásokat keressenek a 
problémákra, intenzíven kom-
munikáljanak egymással. A 
tréning akkor mondható sike-
resnek, ha a résztvevők men-
tálisan felfrissülnek, miközben 
olyan dolgokat tanulnak meg 
közösen, amik segítik minden-
napjai munkájuk sikerességét. 
Ha ezek teljesülnek, kisebb 

lesz a lemorzsolódás esélye is. 
„nem elég, ha évente egy al-
kalommal szervezünk csapat-
építést, fontos a rendszeres-
ség. Mindenképpen érdemes 
időről időre egy-egy tréninget 
vagy egyéb képzési formát be-

iktatni a mindennapi 
munkafolyamatba” 

– zárta gondo-
latait prof. dr. 

németh er-
zsébet.

„Bármilyen 
szervezetről is 
legyen szó, a 
vezetőnek tisztában 
kell lennie azzal, hogy 
a munkatárs érző 
lény és nem gép. A 
csapatépítés során a 
bizalomnak erősödnie 
kell; cél: az egyensúly 
megteremtése. A 
másik emberi 
mivoltának a 
megismerése 
nem munka-
helyi környe-
zetben mindig 
izgalmas 
feladat, sok-
szor jár kellemes 
meglepetésekkel, 
és mindenkép-
pen építő jellegű” 
– mondja a szakpszi-
chológus.

A tréner elsődleges 
feladata, hogy a belső 
motivációt felébresz-
sze, megmutassa, hogy 
milyen előnyökkel jár, ha 
a munkatárs részt vesz a 
csapatépítésen. 
„Az önismeret fejleszté-
se kulcsfontosságú. Ha 
felmérjük, hogy ki milyen 
tulajdonságokkal rendel-
kezik, ki mit tud hozzá-
tenni a munkához, köny-
nyeben ki tudjuk dolgozni 
a cél eléréséhez szük-
sége módszert” – érvel 
Németh Lóránd klinikai 
szakpszichológus, tréner. 
A munkahelyi viselkedé-
sünk ugyanis csalóka, 
hiszen ott nem önma-
gunkat adjuk, hanem a 
pozíciónknak megfelelő 
szerepet játszuk el.

Németh lóránd

Egy kis történelem...
A pszichológusok és a szociológusok a ’20-as évek-
ben kezdtek el a munkakörülmények vizsgálatával 
foglalkozni, hogy kiderítsék: milyen hatással van a 
termelékenységre például a világítás vagy a munka 
közben beiktatott szünetek. A következő évtizedekben 
már felhívták a figyelmet a dolgozói attitűdök jelentő-
ségére és a csoportidentitás kiépítésének fontossá-
gára is. A mai értelemben vett csapatépítés körül-
belül a ’80-as évekre nyúlik vissza. Ekkor kezdtek 
elterjedni többek között az asszertív kommunikáci-
ós képességeket fejlesztő tréningek és a munkahe-
lyi jóllétet támogató programok. Magyarországon 
a csapatépítés műfaját a multinacionális cégek 
tették ismertté. 

A közös élmény összehozza az 
embereket. Azonban a cégveze-
tők és gyakran a kollégák sem 
elégednek meg ennyivel. szeret-
nék, ha a munkavállalók azon túl, 
hogy jól érzik magukat és jobban 
megkedvelik egymást, a hatéko-
nyabb munkavégzéshez szük-
séges készségeket, hozzáállást, 
illetve a vállalat vízióját támogató 
szemléletmódot is elsajátítanák.

A szervezők csapatépítés 
helyszínéül még mindig elősze-
retettel használnak egzotikus, 
különleges környezetet, ahol fo-
lyamatos próbatételek várnak a 
résztvevőkre. világszerte alkal-
maznak olyan játékokat is, ame-
lyek során különféle eszközök-
ből valamit együtt kell felépíteni 
a csapatnak, legyen az egy 
léghajó vagy éppen egy bicik-

li. nagy-Britanniában mindig is 
nagyon népszerűek voltak a bű-
nügyi-nyomozós játékok, de ezek 
már más országokban, példá-
ul nálunk is régóta jelen vannak. 
A gasztronómiai programok és 
a kalandparkok szintén bárhol 
elérhetőek. A szabadulószo-
bák pedig lassan egész eu-
rópát meghódítják.

„Amennyire dinamikusan 
változnak a piaci igények 
a világ minden pontján, 
úgy egyre inkább terjed-
nek el határokat átívelően 
a kreatív és új ötletek is. 
A szervezetfejlesztő szak-
emberek, Hr-esek pe-
dig igyekeznek felven-
ni a ritmust. ehhez 
ma már könnyedén 
használhatják a 

különféle videómegosztó oldala-
kat, fórumokat, közösségi olda-
lakat” – árulta el lapunknak Far-
kas vera, a Mindset pszichológia 
szervezetfejlesztési tanácsadója, 
tréner és coach.

A szervezet felépítésétől, aktu-
ális működésbeli sajátosságaitól, 
a munkavállalók igényeitől függő-
en a csapatépítő program meg-
szervezése rengeteg utánajárást 
igényel. A tréningcégek számos 
lehetőséget kínálnak, ám szüksé-
gük van egy, a céget jól ismerő 
munkatárs meglátásaira ahhoz, 
hogy ki tudják választani azt a 

programot, amely a 
szervezeti cé-

lok megva-
lósulását 

legin-
kább 
segíti.

Farkas Vera

 nAgy FáBA vágják
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A csApAtépítési móDszerek tárházábóL

Formába Hozzuk
Magyarország  Csapatot 
építeni ma már számtalan 
módon lehet; egyik izgalma-
sabb, mint a másik. A leg-
népszerűbb formákat gyűj-
töttük csokorba. [Garantiqa]

FElElősséggEl Mások iránT!
Manapság a cégek szeretik hangsúlyozni 
Csr-tevékenységüket. Ha az emberek meg-
ismerik ezt az oldalukat, elismerően fognak 
róluk vélekedni, közelebb érzik magukhoz 
az adott vállalatot – így szól az ars poetica. 
éppen ezért közkedvelt az önkénteskedés, 

a karitatív eseményeken való közös szerep-
vállalás. ilyenkor amellett, hogy a munkavál-
lalók segítenek másokon, a csapaton belüli 
együttműködés és kommunikáció is fejlő-
dik, miközben az általuk végzett tevékenység 
okozta jó érzés is sokáig megmarad.

Mozogj, hogy FEjlődj!
A testmozgás és a személyiség fejlődése 
között szoros kapcsolat van. nem véletlen, 
hogy sokak szerint az egészséges és ak-
tív életet élő, sportos munkavállalók viszik 
előre a vállalatot. A cégek ezt szem előtt 
tartva választanak főleg természeti kör-
nyezethez kötött, aktivitást igénylő csapa-
tépítő, incentive programokat, utazásokat. 
általában a játék valamilyen kerettörténet 

köré épül. Az új körülmények, az egymásra 
utaltság miatt a csapat működésének di-
namikája megváltozik, a rögzült viselkedés-
formák, a sérelmek eltűnnek, és együttmű-
ködőbbé válnak a kollégák.

éld MEg Művészi énEdET!
A művészetterápia trendi kifejezés, egyre 
többen ismerik és hallanak róla. Ma már a 
vállalati környezetben is utat tört magának, 
például csapatépítő élményfestés formá-
jában. segítségével hatékonyan kezelhető 
a stressz, az önbizalomhiány, a konfliktus. 
A kreatív gondolkodás azt erősíti, hogy ne 
csak a megszokott és racionális keretek 
között próbáljunk egy adott helyzetet ke-
zelni. A csapat közösen készít egy több 

részből álló olajfestményt, a részek pedig 
önmagukban és összeillesztve is „egészet” 
alkotnak. A foglalkozás során elengedhe-
tetlen az egymásra hangolódás.

szABAdulj ki, hA Bírsz!
A szabadulószobás játékok során a részt-
vevők be vannak zárva egy szobába, 
ahonnan minél hamarabb ki kell jutniuk. 
itt is valamilyen kerettörténet köré épül a 
feladat. A szabaduláshoz szükséges rejt-
vények megoldásába a résztvevők any-
nyira belemerülnek, hogy már-már telje-
sen megszűnik körülöttük a külvilág és az 
idő. ezt nevezzük flow élménynek. emel-
lett a foglalkozás megdolgoztatja a me-
móriát, komplex gondolkodásra késztet, a 
dopaminszint az egekbe szökik. A közös 
munka közben szerzett tapasztalat és az 
átélt érzések felejthetetlen élményt adnak.

(A cikk Farkas Vera, a Mindset Pszicho-
lógia szervezetfejlesztési tanácsadója, tré-
ner és coach segítségével jött létre.)

így véLekeDnek A csApAtépítésrőL A hr-vezetők 

mindEnki Egyért, Egy mindEnkiért
Két nagyvállalat HR-vezetőjét kérdeztük arról, hogy miért tartják fontosnak a csapatépítő tréningeket.

„száMTAlAn ElőnyE vAn”
„Az emberierőforrás-menedzs-
ment egyik legfőbb feladata, 
hogy a kollégák megismerjék 
egymást és elköteleződjenek a 
cég iránt. évente egy belső tré-
ninget kötelezővé tettünk az új 
belépők számára, hogy megis-
merjék a munkatársaikat, egy-
mást; segítettünk nekik a közös 
kommunikációs csatornák és 
módszerek kialakításában; bá-
torítottuk őket arra, hogy mer-
jenek kérdezni. A munkahelyen 
kívüli csapatépítésnek számtalan 
előnye van: senki sem érzi ma-

gát kívülállónak, elszigeteltnek; 
csökken a fluktuáció; nő az elkö-
teleződés, produktivitás; hatéko-

nyabbak lesznek az együttmű-
ködések; a kollégák hosszú távú 
karrierben gondolkodnak a cég-
nél; saját magunknak neveljük ki 
az új menedzsmentet.”

Dr. Kántor Gyöngyi, 
a Sága Foods Zrt. 
humánerőforrás- vezetője
„BáTrABBAn ElőállnAk”
„olyan csapatépítő módszereket 
alkalmazunk, amelyek a munka-
társak közötti kapcsolatok javí-
tását, az összetartás erősítését 
szolgálják. A különböző részle-
gek és a vezetők között rend-

szeresek a közös vacsorák. 
ezen felül Csr-akciók is lehető-
séget kínálnak a csapatépítés-

re. 2015-ben elindítottunk egy 
olyan, a hazai Hr-szakmában 
innovatívnak számító programot, 
ami egészen más szintre emeli a 
csapatépítés fogalmát. ennek az 
a célja, hogy a céghierarchia kü-
lönböző szintjén, a cég más-más 
területein dolgozó munkatársak-
nak a napi tevékenységükön túl 
is alkalmuk legyen a cég műkö-
désének befolyásolására, fejlesz-
tésére. ezáltal a kollégák jobban 
megismerik más területek szem-
pontjait is, kezdeményezőbbé 
válnak, és bátrabban előállnak 
ötleteikkel.”

 HULLáMZó TRendek
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KülönszáM

– Úgy tíz évvel ezelőtt kerestek 
meg először azzal, hogy legyek 
moderátor egy céges rendezvé-
nyen. Műsorvezetőként és éne-
kesként már megszoktam, hogy 
ki kell állnom a nagyközönség 
elé, a szórakoztatásról szól az 
életem, mindig van néhány hu-
morbonbon a tarsolyomban. én 
vagyok a hangulatfelelős, aki, ha 
kell, stand-upol, ha kell zongo-
rázik, a lényeg: a jelenlévők szá-
mára szerethetővé, emlékezetes-
sé tudjam tenni a rendezvényt.

– Szerinted min áll vagy 
bukik egy csapatépítő 
esemény?

– elsősorban a szervezésen. 
érdemes profi rendezvényszer-
vezőre bízni a dolgot, hiszen ez is 
egy külön szakma. egy cégnél a 
Hr-, a marketing- vagy éppen a 
kommunikációs menedzserekre 
számtalan feladat hárul nap mint 
nap, számukra is könnyebbség, 
ha olyasvalakire bízhatják a felada-
tokat, aki a legjobban ért hozzá. 
sajnos volt részem olyan prog-
ramban is, ahol a szervezés 
nem volt tökéletes, és tőlem 
várták, hogy megmentsem 
a bulit. szerencsére mű-
sorvezetői tapasztalata-
imnak és a rutinom-
nak köszönhetően 
sikerült a legjobbat 
kihoznom a hely-
zetből, de 
nem volt 
könnyű 
dolgom.

 

– Hogyan lehet igazán jó 
csapatépítő programot 
összeállítani?

– A moderátor szemszögéből 
azt mondanám, hogy minden-
képpen sokat kell egyeztetni, be-
szélgetni a szervezőkkel: ki mit 
hogyan gondol, pontosan kinek 
mi a feladata, és el kell készí-
teni a tökéletes forgatókönyvet, 
ami „kottául” szolgál majd. Úgy 
gondolom, hogy a profi rendez-
vényszervező jól tudja, hogy mi a 
dolga, ő az, aki kitalálja a prog-
ramot, a cégnél dolgozó, parti-
ért felelős kollégának pedig már 
csak annyi a feladata, hogy jóvá-
hagyja a tervet.

– Neked mint moderá-
tornak mi a feladatod egy 
ilyen rendezvényen?

– Azon kívül, hogy megadom 
az alaphangulatot, én va-
gyok az, aki tolmácsolja 
az üzeneteket, érthe-
tővé teszi a feladato-
kat, tehát összekötő 
kapocsként, amolyan 

„átemelő szivaty-
tyúként” mű-

ködöm. 

Fontos még az is, hogy jó be-
nyomást tegyek a közönségre, 
mert ha nem fogadnak el, ak-
kor nem szeretik majd a közös 
játékokat sem, amelyek rájuk 
vár a partin.

– Szerinted miről szól 
egy csapatépítés?

– leginkább egy osztályki-
ránduláshoz tudnám hasonlítani. 
Mindenki szeret kicsit kimozdul-
ni, kötetlen környezetben lazítani, 
játékos feladatokat megoldani. 
egy jó csapatépítés ezt biztosít-
ja. A bulihangulat megágyaz an-
nak, hogy mindenki megmutat-
hassa az emberi arcát, élvezze, 
hogy nincsenek kötöttségek, így 
akár a főnökével is együtt játsz-
hat, oldhat meg vicces feladato-
kat, együtt nevethetnek.

– Biztosan számtalan 
csapatépítő módszer-

rel találkoztál. Számod-
ra melyik a legkedvesebb, 
mit tartasz a leghatéko-
nyabbnak?

– számomra josé Mourinho 
labdarúgóedző módszere a leg-
szimpatikusabb. Ő azt mond-
ja, hogy minden egyes játékost 
motiválttá kell tenni, különben a 
csapat nem lesz sikeres. A játé-
kos és az edző közötti jó kap-
csolatnak a bizalom a kulcsa. A 
másik módszer, amit a gyere-
keimnél is alkalmazok: játsz-
va próbálom megtanítani őket 
az új dolgokra. A lényeg, hogy 
szeressék és élvezzék, amit csi-
nálnak.

– Mikor számít sikeres-
nek egy csapatépítés?

– Ha a nap végére, az esti 
parti idejére mindenki elfelejti a 
munkahelyi szerepét, és önma-
gát adja. A munkahelyen komoly 
teljesítménykényszer van: a fel-
adatok hegyekben állnak, a ha-
táridők szorítanak. Csupa-csupa 
kötöttség, nincs egy szussza-
násnyi idő sem. A csapatépí-
tő programon viszont számtalan 
kellemes dolog és meglepetés 
vár mindenkire. ott senkinek 
sem az a feladata, hogy pipá-
lgasson a határidőnaplójában, 
hanem az, hogy a játékra, a 

táncra és az evés-ivásra kon-
centráljon.

– Te mikor vagy magad-
dal elégedett a moderátor 
szerepben?

– Ha úgy érzem, hogy a ma-
ximumot nyújtottam, és sikerült 
szerethetővé tennem a prog-
ramot. A jó hangulat a legjobb 
visszajelzés számomra. Ha ezt 
sikerül hoznom, már elégedetten 
távozom. Ha a cég, akivel együtt 
dolgoztam, szívesen ajánl mások 
számára is, vagy esetleg máskor 
is engem hív moderátornak, azt 
szintén sikerként könyvelem el.

– Mi a legfőbb üzeneted 
a csapatépítések kapcsán?

– tessék magatokat jól érze-
ni, és engedjétek el magatokat! A 
másik pedig az, hogy a csapat-
építő programon mindenki egyen-
lő, nincsen főnök és beosztott, 
csak olyan emberek, akik azért 
vannak itt, hogy jól érezzék ma-
gukat. ehhez viszont nem szabad 
hagyni, hogy a résztvevők unat-
kozzanak, legyen tehát sok olyan 
program, ami leköti a figyelmüket. 
Moderátorként én mindent meg-
teszek, hogy ne laposodjon el a 
buli, de nagy segítséget jelent, 
ha olyan programokkal van tele a 
forgatókönyv, amelyek időről idő-
re felrázzák a vendégeket.

A mODerátOr szíve, jOsé mOurinhO tAktikájA 
és A keresztApA szerepét remeküL hOzó kisfőnÖk mimikájA

„a SzórakoztatáSról 
Szól az élEtEm”
Magyarország   Harsányi Levente műsorvezetői és énekesi rutinjának köszönhetően otthonosan 
érzi magát a csapatépítő rendezvények moderátoraként. Amolyan hangulatfelelősként oldja a fe-
szültséget hol stand-uppal, hol zongorajátékkal. kulisszatitkok következnek. [Garantiqa]

„Az évek alatt sok 
programelemmel 
találkoztam, de egyet 
mégis kiemelnék, mert ez 
nagyon tetszett. A céges 
rendezvény résztvevőinek 
klasszikus filmek szereplői-
nek a bőrébe kellett bújniuk. 

Érdekes volt látni, ahogyan az 
egyik főnök a Grease című film 
John Travoltájaként táncol és 
énekel, más pedig a Kereszta-
pa kultikus figurájaként váltja 

meg a világot. Ezek a pillanatok 
szerintem nem csak az én reti-

námba égtek bele...”

  A csapatépítő prog-
ramon mindenki egyen-
lő, nincsen főnök és 
beosztott, csak olyan 
emberek, aki azért van-
nak itt, hogy jól érez-
zék magukat.

  A jó hangulat 
a legjobb vissza-
jelzés számomra. 
Ha ezt sikerül hoz-
nom, már elége-
detten távozom.


