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A család és a munka

58 éves, élettársi kapcsolatban 
él. Két felnőtt fia van, mind-
kettő tanácsadó cégnél dol-
gozik, már egyikőjük sem la-
kik otthon. Hegedűs Éva a Grá-
nitbank elnök-vezérigazgatója, 
egyben 33 százalék körüli tu-
lajdonrésszel a legnagyobb ki-
sebbségi magánrészvényes. A 
bank hat éve alakult, 2015-ben 
a mérlegfőösszege meghaladta 
a 150 milliárd, a nyeresége pe-
dig a 160 millió forintot. Tavaly 
megkapta Az év bankára díjat. 

Napi rutin 

Általában hétkor kelek. Egy 
héten legalább kétszer futás-
sal vagy tornával kezdem a na-
pot. Amennyiben valami mi-
att a nap eleji mozgás még-
is kimarad, azt egy kiadós es-
ti úszással pótolom. A regge-
lim nem túl változatos, vala-
milyen lekvár pirítóssal, vala-
mint narancslé vagy limoná-
dé. Ritkán kávézom, átszok-
tattam magam a teára.  Igyek-
szem fegyelmezetten végezni a 
munkám, ezért a programjaim 
nagy része előre egyeztetett 
menetrend szerint zajlik. Elég 
gyakran van külső üzleti ebé-
dem, és miközben alkalmazko-
dom a partnerem étkezési szo-
kásához is, próbálok figyelni ar-
ra, hogy mit eszem. Szeretem 
a halat, csirkét, zöldséget, gyü-
mölcsöt, kerülöm a vörös hú-
sokat. Ennek ellenére kedve-
lem a magyaros konyhát is. Ké-
sőn, olyan 7-8 óra felé érek ha-
za, de az is előfordul, hogy csak 
11-kor végzem. Este igyekszem 

már nem enni, legfeljebb vala-
mi gyümölcsöt. Éjfél körül fek-
szem le, televíziót általában 
nem nézek. Ha normális időben 
tudom befejezni a munkám, le-
fekvés előtt olvasgatok, s az 
internetes híreket is átfutom. 
Legutoljára Kissinger Világrend 
című zseniális könyvét tettem 
le. Tankönyvként ajánlanám 
mindenki számára, aki érdeklő-
dik a világpolitika összefüggé-
sei iránt.

A sportról

Hiszek abban, hogy a mozgás 
és a táplálkozás minősége se-
gít karbantartani az egészsé-
günket, és növeli a munkavég-
zés hatékonyságát. A rendsze-
res sport emellett fegyelme-
zettségre is tanít. Hét közben 
egyedül sportolok, de a hétvé-
géket próbálom úgy szervez-
ni, hogy a beszélgetések, közös 
ebéd mellett tudjunk együtt bi-
ciklizni a családdal, barátokkal, 
és még az is előfordul, hogy az 
egyik fiammal vasárnaponként 
körbefutjuk a Margit-szigetet.

  
Az utazásról

Az utazás számomra egyfe-
lől az új dolgok, kultúrák felfe-
dezését, üzleti kapcsolatok lét-
rehozását, másfelől pedig a ki-
kapcsolódás élményét jelen-
ti. A munkám révén nagyon 
sok olyan országba is eljutok, 
ahová turistaként valószínű-
leg nem mennék. Semmi sem 
pótolja azonban a közös csalá-
di utakat, étkezéseket, beszél-
getéseket. A tengerhez, a he-
gyekbe évente visszajárunk, de 

egyre többször fedezünk fel ha-
zai látnivalókat is.

A szépségről

Közhely, de egyetértek vele, 
hogy a szépség belülről fakad. 
Persze nem árt az ápoltság, a 
jólöltözöttség, és jó lenne rend-
szeresen fodrászhoz, kozme-
tikushoz járni, de arra nem jut 
mindig idő. Próbálom a bőrö-
met karbantartani, amennyi-
re csak lehet, olyan krémeket 
használok, amelyek a korom-
nak megfelelők. Sminkeléssel 
nem sok időt töltök. Sok vizet 
iszom, s mivel a boldogság fia-
talít, figyelek arra, hogy általá-
ban jól érezzem magam.
 
A márkákról

Ruhákat itthon vásárolok, ha 
van egy félórám, akkor elug-
rom s megveszem, amire szük-
ségem van. Nem érdekelnek a 
márkák, azt veszem, ami meg-
tetszik. Igyekszem sötét kosz-
tümöket vásárolni, a klasszikus 
dolgokat szeretem. Bár máson 
tetszik, magamon nem érzem 
komfortosnak a sok ékszert. 
Nem vagyok egy vásárlós tí-
pus, de ha rossz napom van, 
velem is előfordul, hogy megvi-
gasztalom magam egy cipővel.
A munkahelyi autóm egy 
Škoda. Ebben sem érdekelnek 
a márkák. Másrészt a bank egy 
olyan építkezési szakaszban 
van, amelynek összhangban 
kell lennie a költéssel.
 
A hobbijáról

Nem túlzás azt állítani, hogy 
nekem a munkám a hobbim. A 
legnagyobb szerencse az éle-
temben, hogy szeretem azt, 
amit csinálok. A bank vezeté-
se 14 órás feladat, s ha túl va-
gyok a napi teendőkön, nézege-
tem a külföldi és a hazai sajtót, 
tanulok, elemzek. Azon gondol-
kodom, hogy az az irány, amit 
követünk, helyes-e, hol tarta-
nak a versenytársak, melyek a 
nemzetközi trendek, mit kellene 
esetleg változtatni. Szeretem 
azokat a hétvégéket, amikor a 
szobámban előveszek minden-
féle könyveket, s csak ülök és 
olvasgatok. Kedvelem a filme-
ket is, nagyon sokat járunk mo-
ziba, szinte nincs olyan alkotás, 

amit ne néznék meg, de ott-
hon is sok filmet nézünk a csa-
ládommal, a fiaimmal. Nagyon 
szeretek velük lenni, és nagy 
boldogság tölt el, ha az életüket 
rendben látom.
 
A pénzről

E tekintetben is nagyon szá-
mítanak a gyökerek. Szegény 
családból származom, sok min-
dent nem engedhettünk meg 
magunknak. Mégis boldog gye-
rekkorom volt. Valószínűleg 
ezek is determinálják, hogy 
elég spórolós vagyok. A pénz 
számomra nem cél, hanem 
eszköz. Eszköz arra, hogy lehe-
tőségem legyen normális életet 
biztosítani magamnak, a csa-
ládomnak. Engem pénz helyett 
mindig az értékteremtés moti-
vált. A munkahelyválasztása-
imban sosem azért mentem ide 
vagy oda, mert ott többet fo-
gok keresni. Ami engem moti-
vál, hogy a saját mércém sze-
rint az, amit csinálok, kiváló le-
gyen. S ha mindez a pénzzel is 
együtt jár, annak örülök, mert 
a pénz függetlenséget, önálló-
ságot biztosít.

Amit a fiataloknak 
üzenne

Mindenkinek magának kell el-
döntenie, mi az, amitől bol-
dog. Az utak különbözők, de 
azt gondolom, hogy az eredmé-
nyekhez szerető, megértő és 
elfogadó családra van szükség. 
Arra buzdítom a fiatalokat, 
hogy ne veszítsék el a kíváncsi-
ságukat. Legyenek nyitottak és 
megértők mások iránt. Emel-
lett nem árt a szorgalom és az 
optimizmus sem. A kimagasló 
eredményt csapatban dolgozva 
lehet elérni, embereket vezetni, 
motiválni pedig csak hitelesen 
lehet. Az életben számtalan-
szor megtörténik, hogy valami 
nem a terveink, vágyaink sze-
rint alakul. Sokan ezt kudarc-
ként élik meg, emiatt befelé 
fordulnak, nem mernek tovább-
lépni, miközben a kudarc arra 
való, hogy értékelve az okokat 
tovább lehessen lépni, és a kö-
vetkező döntés sikeres legyen. 

KAMASZ MELINDA
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Hegedűs Éva
Bár az egyik legsikeresebb magyarországi 
üzletasszony, célja azonban nem 
elsősorban a pénzkeresés, hanem valami 
új felépítése. A klasszikus stílusú 
bankvezér imádja a munkáját, nem ritka, 
hogy csak este 11-re ér haza. Még vele 
is előfordul azonban, hogy egy rosszabb 
napja után vesz magának egy cipőt 
vigasztalásképpen.
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