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Miről lesz szó? 

Tapasztalatok, hosszú távú célok 

Gyakornoki program 

Szakterületek, feladatkörök 

Kik vagyunk mi? 

Elérhetőségeink 



Kik vagyunk mi? 

MKB Bank a magyar sportért A kultúra támogatása 

1950 óta működik a Bankunk 

A magyar bankszektor egyik 

legnagyobb képviselője 

Folyamatosan fejlődünk 

Társadalmi szerepvállalás 

Jelszó hozzánk: 

ügyfélközpontúság és 

minőség 

Gyakornoki programunk  

Mit takar magában a 

gyakornoki program? 
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Gyakornoki program 

 Időszakok 

 3 időszakban induló, 3 hónapos programok 

 Tavaszi/Nyári/Őszi az iskolai tanmenethez igazodva 

 Rotáció 

  A gyakornok másik területre is jelentkezhet, hogy átfogóbban 

 megismerkedhessen a Pénzügyi Ügyvezető Igazgatósággal. 

 Feladatok 
 

 
Heti rendszeres  
rutinfeladatok  

Folyamat feltérképezés 
Koncepció-alkotás 

innovációs feladatok 

9-10 hét 

tényleges 

munka 

Alapkoncepció 

1-2 hét 

betanulás 

dokumentáció 

flow chart 

9-10 hét  

Tényleges munka 



Élet a Bankban gyakornokként 

Gyakornokként átélt tapasztalatok 

  Befogadó, támogató légkör 

  Szakmailag képzett és tapasztalt munkatársak, akik hajlandók 

 megosztani a birtokukban lévő tudást 

  Rengeteg lehetőség szakmai fejlődésre 

  Teljes értékű munkavállalónak tekintés 

  Tényleges problémák és feladatok megoldása 

  Nyitottság és odafigyelés a gyakornokok irányába a szervezet 

 minden szintjéről 

  Rálátás olyan szakmai információkra, amelyekre az iskolai keretek 

 között nem lenne lehetőség 

 Szakmai gyakorlat elvégzésének lehetősége 

Javítandó területek 

 Gyakornokok közötti kapcsolattartás és együttműködés 

 fejlesztése, közös projektek kialakítása 



Szakterületek 

Pénzügyi ügyvezető igazgatóság 

Számvitel, Pénzügy és Riporting 
Igazgatóság 

Riporting 

(2 fő) 
Számvitel 

(1 fő) 

Pénzügy 

(+1) 

Controlling 

Sales 
Controlling 

(3 fő) 



Feladatkörök 

Controlling 

Belső riportok 

készítése 

Elemzések 

készítése 

Egyéb projektek 

Riporting 

Riportok készítése 

felügyeleti szervek 

számára 

IFRS és MSZSZ 

beszámoló 

készítés 

folyamatának 

megismerése 

Számvitel 

Bizonylatok kézi 

könyvelése 

Napi ellenőrzések 

Zárási 

teendőkben való 

részvétel 

Alaprendszerek 

megismerése, 

használata 



Tapasztalatok, visszajelzések: 



Hosszú távú cél: 

Új generáció, 
dinamikus 

fejlődés 

Jelenlegi 
fiatalság a 

jövő 
fogyasztói 

rétege 

Eddigi 
rendszerek, 
folyamatok 

felülvizsgálata 

Tevékenység 
igazítása a 

jövő 
igényeihez 

Köszöntünk az MKB 

Bank csapatában! 
Ezennel kezdetét veszi 

pályafutásod! 

Köszöntünk az MKB 

Bank csapatában! 
Ezennel kezdetét veszi 

pályafutásod! 
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Elérhetőségeink: 

MKB Bank Zrt. 
Pénzügyi Ügyvezető Igazgatóság 

Rákosa Gábor Gergely 
Ügyvezető igazgató 

1056, Budapest, Váci u. 38. 

Telefon: + 36 1 268 7574 

Mobil: + 36 30 550 1327 

E-mail: rakosa.gaborgergely@mkb.hu 

www.mkb.hu 
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KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET! 


