SZTORI

Kísért a
gyerekkor
Hegedüs Évát elismerik a szakmában,
tekintélye van. Karrierben olyan magasra
jutott, mint kevés nõ Magyarországon.
A Gránit Bankkal több szakmai díjat is
bezsebelt, ami a múlt évben az Év
bankára elismerésben csúcsosodott ki.
A Magyar Bankszövetség Elnökségének
tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság
fõtitkára. Minden oka meglenne
az elégedettségre, a büszkeségre.
A helyzet azonban más.
Magabiztos, határozott vezetõ,
de szinte soha sem elégedett.
Hegedüs Éva bizonyítani akart egész életében. És amikor jöttek az eredmények, a sikerek, akkor sem volt biztos abban,
hogy mindent megtett-e, amit lehetett. Sõt, a siker szótól kifejezetten idegenkedik. Ma gyakran nem tudható, hogy amikor
sikerrõl beszélünk, akkor az ténylegesen elismerésre méltó teljesítményt jelent, vagy csak pillanatnyi, átmeneti szerencsérõl
van szó. „Egész életemet végigkíséri az a kettõsség, hogy
miközben törekszem arra, hogy a saját teljesítményem a lehetõ legjobb legyen, gyakran gondolok arra, hogy nem lehetnék-e még jobb? Szeretem, ha elismerik a munkám, ha értéket
hozok létre, ezért mindig maximális teljesítményre törekszem.”
Sokat dolgozik, még nagyobb teljesítményre ösztönzi,
kényszeríti magát. Mások már csodálattal teli félelemmel lesik, miként képes ilyen keményen hajtani, s nézik, mikor lesz
megállás, egy kis lazítás. Ez még nem jött el. Sokan ezért
„csak” a nagyon hajtós, céltudatos, kemény, határozott, magabiztos nõt látják meg benne, aki tiszteletreméltó, de néha túl
kemény, másoktól is túl sokat követelõ fõnök is egyben. A
Gránit Bank alapításától fogva elnök-vezérigazgató, s ma már
a legnagyobb magántulajdonosa. Mi ez, ha nem siker?
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Hegedüs Éva azt mondja, az utóbbi években õ is elgondolkodott rajta, mitõl természetes számára az állandó munka,
miért motivált ennyire abban, hogy új értéket hozzon létre. A
szakmai elismerések már megvannak, az anyagiak sem hiányoznak. Akkor kinek s mit kell még bizonyítani? Errõl sokáig
nem beszélt, de ma már felvállalja: úgy érzi, ebben minden
bizonnyal a gyerekkorának meghatározó szerepe van: „Nagyon szegény családban nõttem fel, hárman voltunk testvérek.
Én voltam a legidõsebb, belém ívódott, hogy vigyáznom kell
az öcsémre, törõdni a húgommal. Ez a felelõsségtudat azóta is
végigkísér. Szüleim egyszerû emberek voltak, apámnak
érettségije sem volt. Sokszor úgy éreztem, ezért lekezelik õket.
Nem kapják meg azt a tiszteletet, amit megérdemeltek volna.
Ezért én ösztönösen hajtani kezdtem. Már iskola elõtt is olyan
játékokat játszottunk, ahol valamit teljesíteni kellett. Az iskolában kitûnõ tanuló voltam, de az osztálytársak szeretete is
fontos volt nekem, így soha nem eminensként viselkedtem, a
kisebb csínytevésekben is benne voltam. Az egyetemen a gólyatáborban szembesültem újra azzal, micsoda különbség van
köztem és sok leendõ évfolyamtársam között. Õk a külföldi
nyári nyaralásokról beszéltek, meg divatról, ruhákról. Én meg
hallgattam. Addig soha nem voltam külföldön, nem is nyaraltam sehol. A ruhákat meg mindig úgy vettük, hogy sokáig jók
legyenek. Szeretetteljes volt a családi légkör, ez is meghatározza Hegedüs Éva életét. Most is meghatározónak tartja a családot, a tágabbat is, meg a két fiát, élettársát is. „Úgy érzem,
rokonaimnak fontos, hogy számíthatnak rám. S nekem is
fontosak õk. A két fiamra nagyon büszke vagyok. Értük is meg
kellett küzdenem, kilencévi házasság után születtek meg.”
A gyerekkor meghatározó. Hegedüs Éva szinte mindent
elért, amit szakmailag, emberileg elérhetett. Saját erõbõl. Ez
kívülrõl egyértelmû siker. Lassan õ is elhiszi ezt saját magának.

Hegedüs Éva (59)
Közgazdász
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott,
elsõ munkahelye az Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet,
utána kormányzati hivatalokban dolgozott. 1993-tól a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára. 2000 és 2002 között
a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes
államtitkára. Közben részt vett a Földhitel és Jelzálogbank
megalakításában, és vezérigazgató-helyettesként irányította
a bank kockázatkezelési és értékpapír üzletágát. 2002-2006-ig
az OTP. lakossági üzletágának vezetõje. 2006-tól a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt.-t és a BG Magyarország
Lízing Zrt-t irányította elnök-vezérigazgatóként. Jelenleg a
Gránit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, s résztulajdonosa.
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