
 

 

Szenvedélyed 
az elemzés?
Csatlakozz az MNB 
elemzői stábjához!



„Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és egy napot sem kell 
dolgoznod az életedben.”                      

Confucius
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Számolj az MNB lehetőségeivel!

Ha elég elhivatott vagy, hogy az ország egyik kiemelkedő szakmai műhelyében dol-
gozz, akkor csatlakozz hozzánk! 

A Magyar Nemzeti Bank az ország egyik legmagasabb színvonalú szakmai tevékeny-
ségével és legjobb elméleti közgazdászaival egy olyan szakmai műhely, ahol dolgozni 
többet jelent egyszerű hétköznapi munkavégzésnél. Szenvedélyünk a munkánk és az 
eredményeink. Az MNB olyan környezetet nyújt, amely a nemzetközi vérkeringésbe 
is bekapcsolódva, aktív részvételt biztosít a gazdasági folyamatok elemzésében és 
fontos döntések előkészítésében. 
Már a pályakezdőknek is komoly szakmai kihívásokat kínálunk. Dinamikus munka-
tempót, folyamatos és egyénre szabott fejlődést biztosítunk a jövő ígéretes elemző, 
kutató és modellező szakembereinek. Az ország bankjában rugalmas időbeosztás, 
korszerű irodai infrastruktúra, színes közösségi élet, környezettudatos szemlélet és 
széleskörű juttatások várnak.  

Dolgozz Te is az ország legfontosabb jegybanki számaival, ha érzed magadban az 
elemzés szenvedélyét!

Karrierre vágysz?

Nálunk beindíthatod!



AZ MNB egyedülálló szakmai hátteret ad a fejlődéshez!

Biztos karrieralapok

Az MNB szakmai háttere biztos alapot nyújt közgazdasági karrieredhez, az itt 
végzett munkával gazdag szakmai tudás és munkatapasztalat birtokába juthatsz. 
Részt vehetsz az elemzői területek műhelymunkáiban, csatlakozhatsz rendszeres 
szakmai vitáinkhoz, fórumainkhoz, így alakítva véleményeddel, meglátásaiddal az 
ország legfontosabb elemzéseit.

Szakmai karrierutad megtervezéséhez számos eszközt biztosítunk számodra. Már 
gyakornokként előre láthatod, milyen típusú képességekre, tapasztalatokra van 
szükséged ahhoz, hogy sikeresen juthass előre. A vezetőddel folytatott teljesít-
ményértékelési és karrierbeszélgetések során egy tapasztalt munkatárs vélemé-
nyét, tanácsait ismerheted meg a szakmai terveiddel kapcsolatban, és a vissza-
jelzései révén beazonosíthatod, hogy mely területeken kell még fejlődnöd. 

A karrier ráadásul nálunk nem csak vertikálisan képzelhető el! Rotációs pályáza-
tok formájában támogatjuk munkatársainkat abban, hogy adott időre más szak-
területre átkerülve bővítsék szakmai ismereteiket. Belső álláspályázataink útján 
pedig akár hosszú távon is területet lehet váltani, így folyamatosan új kihívások-
ra, fejlődési lehetőségre találhatsz.

“Biztos szakmai alapokra 
helyezheted a pénzügyi 

pályafutásod!”

Banai Ádám
elemző



Az MNB átlátható karrierutat és versenyképes fizetést 
biztosíthat számodra!

Dinamikus jövedelem 

a teljesítmény elismerésére

“Dinamikus szervezeti struktúrában 
ismerheted meg a legújabb gazdasági 
trendeket.”

Vonnák Balázs
közgazdasági tanácsadó

Korszerű, együttműködésen alapuló eredményorientált szervezeti kultúránkban az 
önállóság, a kezdeményezőkészség és a felelősségvállalás mentén végezheted a 
munkád. Kiemelkedő színvonalú elemzésedet, előterjesztésedet — akár juniorként is 
— magad mutathatod be a döntéshozóknak. Nálunk nem a hierarchia az, ami számít, 
hanem a tudás, a teljesítmény és az elkötelezettség.

Tudásod folyamatos bővítésére a jegybankban zajló workshopjainkon, a Jegybanki 
Oktatások Központjában vagy akár külföldi gazdaságpolitikai intézmények, nyá-
ri egyetemek kurzusain is lehetőséged nyílik. Szakterületed igényeihez alakított 
tréningjeinken pedig személyes készségeidet fejlesztheted, akár angolul is, annak 
érdekében, hogy könnyebben fogalmazz meg egy tanulmányt, sikeresebben prezen-
tálj és magabiztosan képviseld véleményed. 

A megszerzett tapasztalataidat, tudásodat egyre kihívóbb feladatokban kamatoztat-
hatod, s elért eredményeid elismeréseként dinamikusan növekedhet a jövedelmed. A 
fizetéseket a mindenkori versenypiaci trendekhez igazítjuk, és folyamatosan mérjük 
béreink versenyképességét. Széleskörű juttatásaink pedig rugalmasan alkalmazkod-
nak munkatársaink igényeihez.
Az MNB a tudást és teljesítményt elismerő, versenyképes kompenzációs csomagot 
nyújt számodra!



Komoly kihívások

Az MNB-nél az ország legfontosabb számaival dolgozhatsz. Betekinthetsz a hazánk 
gazdaságát, bankrendszerét leíró adatokba. 

Az itt végzett munkáddal hozzájárulhatsz a monetáris politikát segítő elemzések 
megszületéséhez és a jegybanki döntések előkészítéséhez, melyek egész társadal-
munk életére hatással vannak.

Pályakezdőként az elméleti területek munkáját átfogóan is megismerheted, ha a 
rotációs gyakornoki programunkra jelentkezel. Három elméleti területen eltöltött 
fél-fél év alatt lehetőséget biztosítunk a végzős egyetemisták, illetve a tehetséges 
pályakezdő fiatalok számára, hogy átlássák a jegybankspecifikus elemző területek 
működését, kapcsolódási pontjait, és munkavállalóként bekapcsolódhassanak az 
ott folyó feladatokba, projektekbe, részt vegyenek a szakterületeken belüli, illetve 
azok közötti együttműködésekben, együttgondolkodásokban.

Az MNB-ben készített elemzéseiddel 
az egész ország pénzügyi stabilitását segítheted!

“Az ország legfontosabb számaival 
dolgozhatsz.”

Varga Lóránt
pénzforgalmi tanácsadó



Az MNB lehetővé teszi a magánélet 
és a munkavégzés harmóniáját!

Támogatjuk az elkötelezett munkavégzést

Az MNB-nél kialakított korszerű munkakörnyezet segít abban, hogy a felada-
taid teljes körű ellátása mellett rugalmasan, az egyéni igényeidhez is igazítva 
oszthasd be a munkaidődet, ezzel támogatva a munka és magánéleted sikeres 
összehangolását. Az infrastrukturális hátteret is ennek megfelelően alakítottuk ki: 
laptopok biztosításával támogatjuk munkatársaink otthoni munkavégzését annak 
érdekében, hogy a legjobban tudják az idejüket megosztani a munkavégzés és 
más egyéni vagy családi elfoglaltságaik között. 

A munkahelyi környezet is segít abban, hogy feladataiddal és saját igényeiddel 
összhangban válaszd meg munkavégzésed legalkalmasabb formáját. Ha arra van 
szükséged, a közös munkában résztvevő kollégákkal elvonulhatsz a kötetlenebb 
eszmecserét ösztönző közösségi terek valamelyikébe, vagy ha lazítanál egy kicsit, 
félrevonulhatsz rekreációs helyiségünkbe is.

“A karriered mellett a magánéletről 
sem kell lemondanod.”

Antal Judit
közgazdasági tanácsadó



Az MNB-közösség tagja lehetsz!

Közös sikerek egy összetartó csapatban

Az MNB-ben egy jó társaságba kerülhetsz. Nem csak szakmailag figyelünk egymásra. 
Az évente szervezett csapatépítő programokon túl, ha kedved van hozzá, más for-
mában is együtt lehetsz a munkatársaiddal. Egy-egy nehéz munkanap után előfordul, 
hogy beülünk egy közös vacsorára. A szabadidős tevékenységekben, sportokban 
is számítunk egymásra: együtt futunk céges futóversenyeken, közösen indulunk a 
‘Bringázz a munkába!’ kampányon, és évente tucatnyi olyan programon (pl. Családi 
nap, hétvégi túrák) veszünk részt, ahol az iroda négy falán kívül is megismerhetjük 
kollégáinkat.

A munkahelyünk segít egészségünk megőrzésében, egy sportos, aktív életforma 
kialakításában, fenntartásában. A bankban csatlakozhatsz egészség- és vitalitásmeg-
őrző programjainkhoz (pl. gerinctorna, jóga), részt vehetsz rendszeres egészségügyi 
szűréseken. Sportkörünk 16 szakosztályában próbálhatod ki magad a tenisztől, a 
bowlingtól elkezdve a csapatsportokon vagy az evezésen keresztül egészen a sakkig. 
Ha pedig kedved van, és jó eredményeket érsz el, hazai és a jegybankok által meg-
rendezésre kerülő nemzetközi sportversenyeken is képviselheted az MNB-t.

“Olyan csapatban dolgoz-
hatsz, ahol közös a siker.”

Kékesi Zsuzsa
junior elemző



Tudásmegosztásra való nyitottságunk 
vonzza a tehetségeket!

Tehetségmágnesünk: a tudásmegosztás

Nyitottak vagyunk tudásunk átadására, megmutatjuk magunkat, működésünket, szak-
maiságunkat, s a társadalom iránt érzett felelősségvállalásból befektetünk a jövőbe. 

Mivel szívügyünk a tehetséges fiatalok szakmai fejlődésének támogatása, számos 
felsőoktatási intézményben találkozhatsz velünk. Az MNB tevékenységéről, szakmai 
feladatairól tartunk kurzusokat, lehetőségeinkhez mérten szerepet vállalunk szak-
dolgozat-konzultációkban, bírálatokban, és gyakran kapunk felkérést szakkollégiumi 
előadásokra is.

Ha egyetemistaként, főiskolásként még mélyrehatóbban érdekel, hogy mivel fog-
lalkozunk, ha nagyobb rálátást szeretnél az MNB szakmai működésére, ha megala-
pozottabban döntenél a pályaválasztásodról, akkor csatlakozz szakmai gyakorlatos 
programunkhoz. Felelős intézményként támogatjuk — elsősorban a gazdasági — 
felsőoktatásban tanuló hallgatók tapasztalatszerzését, így hozzájárulunk ahhoz, hogy 
a munkaerőpiacra kikerülve sikeresebben boldogulhassanak.

Kollégáink a bankon belül is szívesen osztják meg egymással dilemmáikat, ötleteiket. 
Szakmai műhelyek, belső képzések, közös projektek keretében adjuk át tudásun-
kat, szakmai vitákat folytatunk. Ezzel a közös tanulással és együttgondolkodással is 
előbbre visszük munkánkat.

“Felelősek vagyunk társadalmunkért,
a tehetséges utánpótlás gondozásáért.”

Kaponya Éva
elemző



Az MNB nemzetközi lehetőségeivel kinyílhat előtted 
a pénzügyi világ!

Nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségek 

Az MNB munkatársaként lehetőséged nyílhat, hogy szakmai ismereteidet, tudásodat, 
munkatapasztalatodat külföldön is gyarapítsd. 

A Központi Bankok Európai Rendszerének tagintézményeként az MNB aktívan részt 
vesz a nemzetközi munkacsoportok különböző projektjeiben. A rendszeresen szer-
vezett ülések keretében a magyar jegybankot képviselő kollégáink megismerhetik a 
többiek gyakorlatát, közösen gondolkodhatnak átfogó problémák megoldásán. 

Az MNB-ben szerzett tudás és tapasztalat birtokában idővel megpályázhatod az 
Európai Központi Bank jegybankárok számára meghirdetett állásait, melyek kereté-
ben nemzetközi munkakörnyezetben próbálhatod ki magad és bővítheted szakmai 
ismereteidet. 

A nemzetközi gyakorlat megismerésére és külföldi kapcsolatok építésére nem csak a 
külföldön végzett munka keretében tehetsz szert. Továbbképzés keretében lehetőséged 
nyílhat akár az EKB, akár más külföldi jegybank, nemzetközi tréningcég vagy egyetem 
által szervezett konferencián, szemináriumon vagy nyári egyetemen is részt venni.

“Külföldön is szélesítheted 
látókörödet, megismerve más 

jegybankok gyakorlatát.”

Pulai György
közgazdasági elemző



Egy MNB-s kolléga 
átlagoSan

2½-3
napot tölt évente 
továbbképzéssel

KéPZéSi
FORMÁK
belföldi szakmai 
képzések, 
konferenciák 
* belső, az MNB-s 
csoportok 
igényeire 
kialakított 
tanfolyamok 

* külföldi 
konferenciák, 
tréningek 
* személyes 
készségfejlesztő 
programok * 
vezetőképzés * 
nyelvi képzések
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35      44
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pályakezdő rotációs 
gyakornok 2013-tól

vezető
13,1%

beosztott / munkatárs
86,9%

vezetők / beosztottak ARÁNyA

egészségmegőrzést segítő előadá- 
sok vitalitáS * egészségprevenciós progra-
mok * stresszkezelés * életmód tanácsadás 
* magas vérnyomás * hétvégi kirándulások * 
gyógynövények * egészségi állapotfelmérés 
* egészséges táplálkozás, étkezési szokások * 
természetes gyógymódok * betegségünk lelki 
okai * biorezonancia
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A látogató-
központ  
előadásain 
RéSZTVEVŐK SZÁMA
megtakarítások 719 fő

Euro 839 fő

árstabilitás, 
monetáris politika 952 fő

pénzforgalom 496 fő

hitelfelvétel 835 fő



Biztos szakmai háttérrel stabil és kiszámítható pénzügyi fejlődés.
indítsd be karriered a Magyar Nemzeti Bankkal!

Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest

Szabadság tér 8—9.

www.mnb.hu/karrier
Telefonszám: 06-1/428 2600/2644 mellék.

Fax szám: 06-1/428 2582
E-mail: job@mnb.hu  


