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Értékeink

Tisztesség
	Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelősségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva
a jogszabályokat, a szakmai etikát és az aláírt egyezményeket, szerződéseket.
Kiválóság
	Célunk a folyamatos fejlődés, az előrelátás, a kihívások
előrejelzése, az innovációt szolgáló, mindenre kiterjedő
kreativitás, továbbá az elért érdemek elismerése és megbecsülése.
Átláthatóság
	Elköteleztük magunkat amellett, hogy az átláthatóság
tevékenységünk, hirdetéseink és szerződéseink alapja
legyen, azért, hogy valamennyi érintettünknek biztosítani tudjuk a független és információkkal alátámasztott
döntéshozatal lehetőségét.
Az egyedi sajátosságok tiszteletben tartása
	Szándékunk az, hogy megfelelően hangoljuk össze
a globális működést a helyi sajátosságokkal, s miközben
átfogó vízióval rendelkezünk, soha ne tévesszük azokat
szem elől.
Egyenlő bánásmód
	Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj, a vallás,
a politikai és a szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.
Egyéni értékek
	Működésünk alapelve az, hogy minden egyes ember
értékes: az értő figyelem és a párbeszéd eszközét használjuk arra, hogy az érintettekkel való kapcsolatainkat
folyamatosan erősítsük.
Az erőforrások felelősségteljes használata
	Arra törekszünk, hogy erőforrásainkat körültekintően
hasznosítsuk. E tekintetben olyan magatartást tartunk
kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb hasznosítására, a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére irányul. Előnyben részesítjük azokat a megoldásokat, amelyek a fenntarthatóságot tartják szem előtt.
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A CIB Csoport legfontosabb mutatói
Ügyfelek száma

727 110 fő

Munkavállalóink száma

3 657 fő

Női munkavállalók aránya

66%

Egy főre eső energiafelhasználásból eredő
CO2-kibocsátás

3,24 tonna

Egy főre eső energiafelhasználás

29,5 GJ

Keletkezett összes hulladék

29 688 kg

Közhasznú szervezetek támogatására fordított
összeg
Teljes felosztott értéktöbblet

62,6 millió forint
85,029 milliárd forint

Hazai beszállítók aránya

98,17%

Szakszervezeti tagok száma

355 fő
2008. december 31-i adatok

2008 eredményei – „Együtt, a jövőről”
 2008. január 1-jén a CIB Bank és az Inter-Európa Bank
(IEB) sikeresen egyesült, amivel Magyarország második
legnagyobb hitelintézete jött létre.

 A CIB Csoport részt vett a Good CSR 2008 programban.

 2008 októberében a CIB Csoport csatlakozott az ENSZ
 A z Euclid Network, a nem-kormányzati szektor vezetőinek európai hálózata 2008. április 18-án a CIB Bank
főtámogatói segítségével rendezte első közép-keleteurópai konferenciáját „Innovatív helyi fejlesztési módszerek Közép- és Kelet-Európában” címmel.

Globális Megállapodás kezdeményezéséhez.

 A z év végétől a CIB Bank non-profit tevékenységet folytató szervezetek számára a működésükhöz illeszkedő
két új, alacsony havidíjú számlacsomagot vezetett be.

Áprilisban a CIB Bank igazgatósága elfogadta a nem-

A z év folyamán a CIB Bank CSR területe előkészített,

zetközi bankcsoportunkra vonatkozó anyabanki Etikai
kódexet és a Magatartási kódexet.

2009-ben pedig megalkot egy olyan speciális, az ügyfélszolgálatban dolgozó munkatársaknak szóló, fogyatékossággal élő ügyfelekkel kapcsolatos magatartási
ajánlást, amelynek megírásához a leginkább érintett
csoportokat, illetve az érdekeik képviseletével foglalkozó szervezeteket von be.

 Június-július folyamán, a hazai bankok közül elsőként,
automata életmentő defibrillátorokat (AED) telepített a
CIB Bank hat fővárosi központi épületébe és négy vidéki, központi fiókjába.

A z etikai kódex belső implementációja 2008 második
 Július 14-étől a bankcsoport új arculattal jelent meg a
nagyközönség előtt. Arculatváltásunk célja az volt, hogy
ezzel is hangsúlyozzuk: a CIB Európa egyik vezető bankcsoportjának tagja.

felében belső kommunikáció formájában elkezdődött,
a folyamat 2009-ben még nagyobb intenzitással folytatódik.
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Vállalások és teljesülések

 
 
 

Megvalósult
Folyamatban
Részben megvalósult, lezárult
Még nem valósult meg

2008
Vállalás

Megvalósulás

Vállalatirányítás
Önálló CSR stratégiai terület létrehozása



Munkatársainkért
Etikai és magatartási kódex implementálása



Ösztönzési rendszer átalakítása:
 On-line teljesítménymenedzsment-alkalmazása
 Teljesítményértékelő rendszer a lakossági üzletágban

 


Szervezetfejlesztés erősítése



Belső kommunikáció fejlesztése
 Új, illetve a meglévő eszközök fejlesztésével elősegítjük a még hatékonyabb belső
információáramlást. Ennek keretében továbbfejlesztjük az Intranet felületünket,
átalakítjuk a belső hírlevelünket.



Dolgozói érdekképviselet létrehozása



Kis menedzsmentszűrés bevezetése minden munkatársunk számára



Nyelvoktatás fejlesztése



Ügyfeleinkért
Érintetti párbeszéd elindítása
 Kísérleti jelleggel, 2008 őszén, nemzetközi sztenderdek alapján moderált érintetti
párbeszédet kívánunk kezdeni egy kiválasztott ügyfélcsoporttal.
Ügyfélelégedettségi felmérések bővítése
 2008-tól negyedévente készítünk egy belső felmérést, amelynek keretében
értékelni fogjuk a CIB-ügyfelek fiókokkal kapcsolatos elégedettségét.
 Terveink között szerepel a kkv-ügyfélkör elégedettségének módszeres felmérése.

  




Non-profit számlatermék fejlesztése



Külső CSR-kommunikáció fejlesztése
 A bank honlapján önálló, társadalmi felelősségvállalási aloldalakat tervezünk elindítani.
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Beszállítóinkért
Az SAP-környezet adta lehetőségek további kihasználása



A legnagyobb 10 beszállítónkat auditálni és minősíteni fogjuk



Közösségi kapcsolatainkért
Érintetti párbeszéd elindítása a civil szektorral
 Strukturált párbeszédet kezdünk a civil szektor egyes tagjaival,
hogy jobban megismerjük a helyi közösségek igényeit.



Alapítványi tájékoztatás kibővítése
 Elindítjuk a CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány internetes oldalát,
hogy tevékenységünkről pontos és naprakész tájékoztatást adjunk az érdeklődőknek



Alapítványi működés felülvizsgálata
 Áttekintjük a CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány eddigi tevékenységét,
és szükség esetén módosítunk az alapítvány működésén.

 

Környezetünkért
Papírhulladékok szelektív gyűjtése
 A papírhulladékok elkülönített gyűjtésének érdekében szelektív hulladékgyűjtőket
helyezünk el a Medve utcai új épületben és a Petrezselyem utcai székházban.
A 2008-as évben az említett két székházon kívül hasonló papírgyűjtők elhelyezését
tervezzük a Medve utcai régi székházban, valamint a Szabadság téri irodaházban.
Kerékpártárolók számának bővítése
 A kerékpárral közlekedő dolgozók számának folyamatos növekedésére tekintettel
két székházunkban már folyamatban van a kerékpártárolók bővítése. 2008 áprilisban
a Medve utcai új székházban újabb 24, a Szabadság téri épületben pedig további 15
kerékpár befogadására alkalmas tároló, valamint a kerékpárosok kényelmét szolgáló
öltözőszekrény kiépítése valósul meg.
Környezetbarát gépjárműflotta
 A 2008-as évben válik aktuálissá a gépjárműflottára vonatkozó tender kiírása,
ezért az új gépjárművek beszerzése során – a költségcsökkentési szempontok mellett
– a környezet védelmével kapcsolatos szempontokat is szem előtt fogunk tartani.
Vakbarát ATM-ek kihelyezése
 A z esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 2008-as évtől az újonnan kihelyezett,
illetve telepítésre kerülő ATM-ek kezelőfelülete Braille-írásos lesz, valamint a készülékeket
felolvasó hangmodullal látjuk el. A két új funkció segítségével a vakok és gyengénlátók
számára is „láthatóvá” és hallhatóvá válnak a számok, illetve a nagyobb biztonság
érdekében az új, „beszédes” ATM-ekhez fülhallgató is csatlakoztatható.
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2009
Vállalás
Vállalatirányítás
Etikai és magatartási kódex szervezeti implemetációja
A magatartási kódex folyamatos fejlesztése
Új, hároméves CSR-stratégia megfogalmazása
Compliance tevékenység további erősítése
Non-arms policy elfogadása
Credit policy felülvizsgálata és CSR-szempontok integrálása
Csoportszintű governance-irányítás bevezetése
Szervezeti hatékonyság felülvizsgálata
GRI-adatbázisrendszer felépítése a hatékonyabb jelentésszolgálat érdekében
Munkatársainkért
Etikai és magatartási kódex további belső kommunikációja
100% figyelem program belső képzési támogatása
Vezetői tréningek folytatása
Nyelvi képzések megerősítése
Orientációs tréningek folytatása
Kibővített egészségügyi szűrések folytatása
Munkahelyi közlekedési terv elkészítése
Ügyfeleinkért
Strukturált érintetti párbeszéd elindítása
Ügyfélelégedettségi felmérések bővítése
100% figyelem program további erősítése
Külső CSR-kommunikáció további erősítése
Beszállítóinkért
Az SAP-környezet adta lehetőségek további kihasználása
Közösségi kapcsolatainkért
Érintetti párbeszéd folytatása kiemelt témakörökben
Önkéntes nap megtartása
Alapítványi tájékoztatás szélesítése, további honlapfejlesztések
Alapítványi működés módosítása
Környezetünkért
A jelenleginél teljesebb körű szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése a CIB székházakban
Alternatív (,,zöld”) közlekedési közlekedési módok támogatása
Energiafelhasználás csökkentését célzó akciók, intézkedések
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Elnöki köszöntő
FELELŐS BANK, SZILÁRD ÉRTÉKRENDDEL

A harmadik fenntarthatósági jelentésünket tartja kezében a tisztelt Olvasó. A CIB Csoport idei
beszámolója azt a hosszú távú, stratégiai gondolkodásmódot tükrözi, amelynek alapja az üzleti
tevékenység és a társadalmi felelősségvállalás összhangja, a fenntartható jövő érdekében.
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiánk sarokköve, hogy a piaci szereplők többségéhez képest a CIB Csoport alapvetően más megközelítéssel igyekszik felépíteni a felelősségvállalást: elsősorban nem reaktív, hanem a jövőbe mutató, részben az érintettjei meglátásaira,
elvárásaira építő kezdeményezéseken dolgozik, olyanokon, amelyek talán csak hosszú évek
múltán térülnek meg.
Ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, milyen problémák foglalkoztatják az érintettjeinket, folyamatos párbeszédet kell folytatnunk velük. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a globális pénzügyi
rendszer és a világgazdaság az 1929-es nagy gazdasági világválság óta a legsúlyosabb krízisét
éli át. A likviditási és hitelválság természeten a reálgazdaságot sem hagyta érintetlenül. Ezekre
a kihívásokra felelős pénzintézetként olyan válaszokat kell adnunk, amelyek a leginkább érintett ügyfelek számára segítséget adnak a számukra is nehéz időszak átvészelésében. Bankunk
nem csak abban a munkában volt partner, hogy a kormányzat részéről megfelelő megoldások
szülessenek, hanem előkészített és bevezetett több olyan saját konstrukciót is, amelyeket csak
a mi ügyfeleink számára tettünk elérhetővé.
Visszatérve a Fenntarthatósági jelentéshez, a tavalyi beszámolónk összeállításakor különösen
figyeltünk arra, hogy a jelentés módot adjon társadalmi és környezeti felelősségünk még pontosabb azonosítására, feltérképezésére, valamint az érintettjeink – különös tekintettel a munkatársaink – körében történő tudatosítására. Erőfeszítéseinket siker koronázta: a CIB Csoport
elnyerte a Deloitte által alapított, a legjobb közép-európai fenntarthatósági jelentést jutalmazó
Zöld béka-díjat. Ahogy a tavalyi jelentés kapcsán is fogalmaztunk, mindez a munkatársaink
elkötelezettségét, jövőbe vetett hitét is tükrözi. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy a munka sokkal többről szól, mint egy díj: a fejlődés fenntarthatósága érdekében tett folyamatos
erőfeszítésekről. Az idei jelentésünkben ezért azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy még több
mérhető információt osszunk meg a nyilvánossággal, és még nagyobb súlyt fektessünk az
elszámoltathatóság követelményeinek való megfelelésre.
Ne szaladjunk azonban ennyire előre, egyelőre a tavalyi évről adjunk számot. Arra kérem,
tisztelt Olvasó, lapozza át figyelmesen a jelentésünket, ossza meg velünk gondolatait, észrevételeit, hogy azok figyelembevételével még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani az idei évben
– valamennyi érintettünk megelégedésére.

Dr. Surányi György
elnök
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Működési környezetünk
Ebben a fejezetben arra vállalkozunk, hogy mielőtt részletesen
bemutatjuk a CIB Csoport elmúlt évi teljesítményét, a külső, működési
környezetünkben történt legjelentősebb változásokat tekintjük át.
Mindez azért fontos, mert az elvégzett és még előttünk álló munka értékelését csak bővebb kontextusban érdemes elvégezni. A működési környezetünk, és bankunk elmúlt évi üzleti teljesítményének teljes, és részletes bemutatás az Éves
jelentésünkben olvasható.

Rendkívüli kihívások közepette
Nehéz évet zárt a magyar gazdaság 2008-ban.
A 2006-os kiigazító csomag eredményeképpen 2007ben jelentősen javult az ország egyensúlyi pozíciója,
ennek azonban az ára a jelentősen lassuló növekedés, a reálbérek számottevő csökkenése, illetve az
ezzel párhuzamosan megugró infláció volt. 2007-ben
az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiinduló válság még csak korlátozott mértékben érintette a hazai
folyamatokat, a krízis azonban 2008 során tovább
mélyült, és a negatív hatások alól immár a feltörekvő
piacok, így régiónk, azon belül pedig Magyarország
sem tudta kivonni magát.
Hazánk mind pénzügyileg, mind kereskedelmi kapcsolatait tekintve mélyen integrált az Európai Unióba,
így tavaly ősszel le kellett számolni azzal az illúzióval,
hogy Magyarországon csak áttételes és mérsékelt
hatásokkal kell számolni. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a külső sokkok egyébként is „legyengült”
állapotban érték az országot.
A gazdasági konjunktúra 2007 közepétől kezdődően
a lassú fellendülés jeleit mutatta, és ezek a tendenciák
2008. első felében még folytatódtak. A 2007-es 1,1
százalékot követően az első és második negyedévben éves szinten 1,7 százalékkal, illetve 2 százalékkal
bővült a GDP, a harmadik negyedévet azonban már
jóval lassabb – igaz még pozitív – növekedési ütem
jellemezte. Az év utolsó három hónapjában azonban
a külső piacok összeomlása, illetve a hazai pénzügyi
közvetítő rendszer zavarai együttesen 2,3 százalékos
éves szintű GDP-visszaesést okoztak. Így a tavalyi teljes évet vizsgálva a növekedési ütem 1,1-ről 0,5 százalékra mérséklődött.

A GDP növekedési üteme 2002–2008 (százalék)
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Pénzügyminisztérium

Államháztartási hiány (ESA95, GDP%-ában)
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A jogszabályi környezet változása
 A globális válság hatására módosult a „Hitelintézetekről
és pénzügyi szolgáltatókról” szóló 1996. évi CXII. törvény 101. § (1) bekezdése. Ennek értelmében az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétrész feletti
betéthányad visszafizetésére a Magyar Állam garanciát
vállalt (2008.10.15.).
 2008. szeptember 1-jén lépett hatályba a „Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól” szóló 2008. évi XLVIII. törvény, amelynek
célja az Európai Unió gazdasági reklámtevékenységével
kapcsolatban született joganyag magyar jogba történő
átültetése.
 2008. június 29-én lépett hatályba a „Fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról” szóló 2008. évi XLVII. törvény, amelynek célja az
Európai Unió 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv adaptálása a magyar jogrendbe.
 2008. június 26-án módosultak a „Fogyasztóvédelemről” szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései. A CIB
Bank Zrt.-re vonatkozó legjelentősebb változás a panaszkezelés, az ügyfélszolgálat területét érintette. Ugyanekkor módosultak a fogyasztói kölcsönre vonatkozó jogszabályi rendelkezések.
 2008. december 23-án lépett hatályba a „Pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitásának elősegítéséről” szóló
2008. évi CIV. törvény, amelynek értelmében a pénzügyi
rendszer stabilitásának fenntartása érdekében a Magyar
Állam közvetlenül beavatkozhat a pénzügyi rendszerben
tevékenykedő egyes szolgáltatók működésébe.
 2008. március 1-jén lépett hatályba az „Egy és kétforintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól” szóló 2008. évi III. törvény.
A jogszabály értelmében készpénzfizetéskor – a kerekítés általános szabályainak megfelelően – 0 és 5 forintra
kell a kerekíteni a kifizetendő összegeket. Az elektronikus, illetőleg a bankkártyás fizetésekkor nem kötelező a
jogszabály alkalmazása, sőt, amennyiben alkalmazzák,
arra külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét.

A hazai bankszektor
Ahogyan a makrogazdasági, a pénz- és tőkepiaci folyamatokra, úgy a bankszektor teljesítményére is rányomta bélyegét a tavalyi évben a globális likviditási és hitelválság.

Az év második felében már lehetett látni, hogy indokolatlan volt az a vélekedés, amely szerint hazánkat csak korlátozottan és áttételesen érinti a válság. Az év vége felé egyértelművé vált, hogy a negatív hatások alól a hazai piacok
és a magyar bankszektor sem tudja kivonni magát. A kedvezőtlen tendenciák az őszi hónapokban felgyorsultak, a
piaci turbulenciák, a likviditás beszűkülése, a finanszírozási
források elapadása, illetve a források drasztikus drágulása
nagy kihívás elé állította a bankpiac szereplőit.
A bankszektor mérlegfőösszege 2008-ban éves szinten
23%-kal – tehát a 2007. évinél nagyobb ütemben – növekedett, igaz, a bővülésben szerepet játszott a gyengébb
forintárfolyam is.
Eszközoldalon már az év közepétől érezhetővé vált a hitelkínálat szűkülése és a hitelfeltételek szigorodása, az
év végéhez közeledve pedig már a hitelezési volumenek
drasztikus csökkenésével szembesült a piac.
A bankszektor jövedelmezőségére is rányomta bélyegét a
pénzügyi válság. A negyedik negyedévben 77 milliárd forinttal esett vissza a bankszektor adózott eredménye, így a
2008-as évben elért profit a 2005-ös szint alá esett.
A bankszektor 2009-ben is nehéz év elé néz: a hazai gazdaság recessziója és a negatív globális folyamatok komoly
alkalmazkodási kényszer elé állítják a piaci szereplőket.
A korábbi évekkel ellentétben a növekedés helyett a stabilitás válik a fő prioritássá, eszközoldalon a csökkenő aktivitás mellett a portfóliók minősége áll a középpontban,
miközben a beszűkült külföldi források mellett felértékelődnek a hazai ügyfélbetétek.

A lízingpiac változásai
2008-ban a lízingpiaci szolgáltatók – a Lízingszövetség
adatai alapján – 1200 milliárd forint értékben nyújtottak
pénzügyi forrást eszközalapú finanszírozást választó ügyfeleik számára, ami 317 ezer új szerződés létrejöttét eredményezte. Az előző évi tendenciáknak megfelelően 2008
első háromnegyed évében a piac dinamikusan bővült,
azonban a negyedik negyedévben eszkalálódott pénzügyi
válság jelentősen érzékeltette hatását a lízing mint pénzpiaci termék keresletében is. Az év végén a közel 50 lízingcég által kezelt portfólió – tőkekintlévőség – értéke, MNB
középárfolyamon számítva, 2600 milliárd forintot tett ki.
A jövedelmezőség szempontjából jelentős személygépkocsi-finanszírozás csökkenő, de továbbra is meghatározó
nagyságrendben (2008: 53%, 2007: 57%) járult hozzá
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a 2008-as év teljesítményéhez, miközben volumene 2008ban 8 százalékkal zsugorodott.
A gépüzletág növekedésének motorja a jellemzően mezőgazdasági gépbeszerzéseket támogató európai uniós pályázatoknak köszönhető keresletnövekedés volt. Az ágazati konjunktúra eredményeként a teljes lízingpiac ismét
kiemelkedő ütemben, 11 százalékkal bővült.
A tehergépjármű-üzletágban csaknem 14 ezer lízingszerződés jött létre, év végére a lízingcégek összesen 356 milliárd forint tőkekintlévőséggel rendelkeztek. Az üzletág a
teljes lízingpiac 14 százalékát teszi ki, az első háromnegyed
évben tapasztalható dinamikus növekedés a negyedik negyedévben torpant meg.
Az ingatlanfinanszírozás 2008-ban is az előző évben elért 14 százalékos részarányt képviselte a piacon, a 177
milliárd forint kihelyezés év végére 466 milliárd forintos
portfólióértéket eredményezett.
A piaci szereplők a pénzügyi és reálgazdaságban is tapasztalható gazdasági visszaesés következtében a következő
időszakban a lízingpiac megtorpanásával, valamint a kockázattudatos finanszírozási megoldások és a lízing, mint
finanszírozási forma versenyhátrányának megszüntetésére
vonatkozó tevékenységek előretörésével számolnak.

Mi jellemezte a hazai állampapírés pénzpiacot 2008-ban?

zetett, a magyar pénzügyi piacokat is súlyosan érintette: le
kellett számolni azzal a korábban is indokolatlan illúzióval,
amely szerint a válság hazánkat csak korlátozottan érinti.
A bizalmi–finanszírozási válsághullámot csak hazánk finanszírozási képességének látványos javítása enyhíthette. Így
került sor október végén a Nemzetközi Valutaalap az Európa Unió és a Világbank által nyújtott 20 milliárd eurós hitelkeret megnyitására. A kamatemelés, a nemzetközi pénzügyi
csomag, valamint az állampapírpiac és a bankközi hitelezés támogatására hozott egyéb intézkedések összességében lehetővé tették a forint árfolyamának konszolidálását.
Az euróval szembeni kurzus az év hátralévő részében a 260–
270-es sávban ingadozott, jelentős kilengések mellett.
Bár a globális likviditási és hitelválság hazánkat 2008. első
félévében még csak csekély mértékben érintette, a kockázatvállalási hajlandóság mérséklődése az állampapírpiacot
nem hagyta érintetlenül. Sőt, a március-áprilisi és a nyári,
feltörekvő piaci eladási hullámokon kívül a kamatcsökkentési várakozások kiárazódása, és részben a magán-nyugdíjpénztárak portfólió-átrendezése is sújtotta az államkötvényeket. Októberben azonban, a Lehman Brothers
bukásával kibontakozó folyamatok nyomán, újabb csapás
érte a magyar állampapírpiacot. A 200–350 bázispontnyi
gyengülést végül nem sokkal több, mint egy hónap leforgása alatt – december elejére – szinte teljesen ledolgozta
az állampapírpiac annak köszönhetően, hogy a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Unió és a Világbank 20 milliárd
euró összegű hitelkerete jóvoltából elmúlt az októberben
feltámadt finanszírozási pánik. A folyamatot támogatta az
állampapír-piaci forintkibocsátások drasztikus szűkítése,
a kötvényaukciók felfüggesztése és hasonló intézkedések
bejelentése 2009-re vonatkozóan is, amelynek eddig eltelt
időszakának folyamatai arra utalnak, hogy a lassan javuló
külső környezet ellenére a következő időszakban is komoly
nyomás nehezedik a piacok irányából a fiskális és monetáris
politikára egy megfelelő gazdaságpolitikai mix kialakítása
érdekében.

A tavalyi év a hazai pénzügyi piacokon is a globális pénzügyi válság jegyében telt. Bár a negatív tendenciák az utolsó negyedévben csúcsosodtak ki, a szokatlanul nagy árfolyam-ingadozások és a kilátások nagyfokú bizonytalansága
a legtöbb pénzügyi piaci szegmensben az év számottevő
részében jellemző volt. Az év első felében a forint árfolyama még viszonylag stabilan alakult – sőt, 230 alatti szinten
történelmi csúcsot döntött az euróval szemben –, de az
állampapírok és a részvények piacán már több hullámban
érzékelhető volt a válság súlyosboAz EUR/HUF keresztárfolyam alakulása 2008-ban
dása. Az első félévben a globális
kockázatkerülés hatása még átme290
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A CIB Csoport bemutatása
Bankcsoportunk, amely kereskedelmi banki, lízing, alapkezelési
és faktorszolgáltatást nyújt magán és vállalati ügyfelek részére
Magyarország területén, a szektor többi szereplőjéhez hasonlóan,
az elmúlt években az ügyfélkör, az ügyfélállományok folyamatos
növelésére helyezte a hangsúlyt.
Ezt a tendenciát törte meg a válság, amelynek hatására
az ügyfelek esetében a minél alaposabb megismerésük,
illetve a megtartásuk került előtérbe. A hitelállomány
vonatkozásában a korábbinál is erősebb kockázattudatosság, a portfólió minőségének javítása, míg a betétállomány tekintetében az eddiginél erőteljesebb bővülés a
cél. Természetesen fontos célkitűzésünk maradt a nyereséges működés, amelynek érdekében folyamatosan javítjuk költséghatékonyságunkat. Mindezen célok alapvetően bankcsoportunk hosszú távú stabilitását szolgálják.
A CIB Csoport társadalmi felelősségvállalási tevékenységének alapja az érintettekkel folytatott folyamatos párbeszéd.
Már a 2006-ban elfogadott CSR stratégiánk megalkotása
során meghatároztuk, hogy kiket tekintünk érintettjeinknek: mindazokat, akikre bankunk tevékenysége és működése hatással lehet, és/vagy akik hatással lehetnek vállalatunkra. Ezek közül, működésünk szempontjából, kiemelt
jelentősége van a következő három csoportnak: munkavállalók, ügyfelek és a tulajdonos. A három kiemelt jelentőségű érintetti csoporton kívül további érintettjeinket is
azonosítottuk: ezek a beszállítók, valamint a civil szervezetek, helyi közösségek és szakmai szervezetek. A Fenntarthatósági jelentés későbbi fejezetei részletesen bemutatják
mindazon lépéseket, amelyeket a CIB Csoport az érintetti
csoportjaival kapcsolatban tett.

A CIB Csoportról röviden
A bankcsoport története 1979-ben kezdődött, amikor
a Magyar Nemzeti Bank, valamint vezető európai és japán
hitelintézetek megalapították a Közép-európai Nemzetközi Bank (CIB) Rt.-t. 1997-98-ban az addigi kisebbségi tulajdonos, az IntesaBci (2001-től: Banca Intesa) két lépcsőben
a bank kizárólagos tulajdonosa lett. A tulajdonosi szerkezetben a következő mérföldkövet a 2007. év jelentette,
amikor a Banca Intesa és a Sanpaolo IMI bankcsoportok
egyesülésével létrejött az Intesa Sanpaolo S.p.A., majd ezt
követően – 2008. január 1-jén – a magyar leányvállalatok,
a CIB Bank és az Inter-Európa Bank is egyesítették erejüket, létrehozva ezzel Magyarország – akkor – második legnagyobb bankját. Az egyesült bank CIB Bank Zrt. néven
folytatta, folytatja működését.

A CIB Bank tulajdonosi szerkezete
Intesa Sanpaolo Holding International S.A. 89,098%
Intesa Sanpaolo S.p.A.

10,902%
2008. december 31-i adatok

A tulajdonosunkkal, mint érintettünkkel folytatott párbeszédnek van egy formális vetülete, amely olyan intézményeken keresztül valósul meg, mint az igazgatóság
és a közgyűlés. Ezen kívül a mindennapi munkavégzés során a szakmai területek rendszeres, intenzív szakmai kapcsolatban állnak az anyavállalatunk megfelelő szakterületeinek képviselőivel, ami a hatékony információáramlást is
biztosítja.
2007 után az elmúlt év is számos változást hozott a bank
szervezeti felépítésében, hiszen a kihívások minduntalan
változnak, újabbnál újabb megoldandó feladatok elé állítva a bankcsoportot. A szervezeti változások szempontjából fontos momentum volt a még 2007-es év folyamán
előkészített egyesülés, amely nyilvánvaló módon a szervezeti felépítésben is leképeződött.
A tavalyi évet jellemző változások legfőbb mozgatórugója
az a stratégiai fordulat volt, amelynek nyomán az eddigieknél is nagyobb súlyt helyezünk az ügyfélkapcsolatok
minőségére. Folyamataink, szervezeti felépítésünk átalakításával az volt a célunk, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek. Az új szervezeti felállásban
javítani kívántuk döntéshozatali folyamatainkat, hogy az
üzleti kihívásokra együttműködően, gyorsan és hatékonyan tudjunk reagálni. Ennek érdekében a következő változások léptek érvénybe:

 a vezérigazgató munkáját két vezérigazgató-helyettes
segítette;

 június 1-jétől megszűntek a divíziók, és a bank területei
négy fő funkcionális csoportba tagozódtak;

 a folyamat- és ügyvitel-szervezési feladatok decentralizálódtak;

 létrejött egy új szervezeti egység Pénzügyi folyamatszabályozás néven. Ez a terület az anyavállalati elvárások szerint épül fel, az európai és az olasz törvények
alapján szabályozza, valamint kontrollálja a beszámolókészítéssel és az információszolgáltatással összefüggő
legfontosabb alapfolyamatok kockázatát.
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A CIB Csoport tagjai1

CIB Bank Zrt.

CIB befektetési
Alapkezelő Zrt.

CIB REAL Zrt.

CIB Service Zrt.

CIB Készletezési Kft.

CIB Rent Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Faktor Zrt.
CIB New York
Broker Zrt.

CIB Credit Zrt.

CIB Autó Kft.

CIB Ingatlanlízing Zrt.

CIB Property Zrt.

CIB Biztosítási
Alkusz Kft.

CIB Lakáslízing Zrt.
CIB Expert Zrt.

Legfontosabb adatok

2008. december 31-i adatok

2006

2007

2008

1 874 milliárd forint

2 276 milliárd forint

3 039 milliárd forint

1 főre jutó mérlegfőösszeg

646,8 millió forint

741,4 millió forint

830,7 millió forint

Adózott eredmény

25,4 milliárd forint

28,6 milliárd forint

28,2 milliárd forint

8,7 millió forint

9,4 millió forint

7,7 millió forint

Mérlegfőösszeg

1 főre jutó adózott eredmény
Piaci részesedés

8,92%

9,26%

10,44%

99,6 milliárd forint

104,7 milliárd forint

144,2 milliárd forint

Működési hatékonyság3

47,96%

49,57%

47,92%

Ügyfelek száma

565 268

612 971

727 110

2

Értékesítés nettó árbevétele
4

December 31-i adatok

Jelenlétünk az országban

2006

2007

2008

Bankfiók

98

105

153

Képviseleti iroda

10

35

42

ATM

109

134

5

228
December 31-i adatok

1

Üzleti szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatok.
A magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált adatok alapján. Az adatok forrása: PSzÁF.
A működési költségek, illetve a nettó kamat- és jutalékbevételek hányadosa.
4
A z ügyfélszám számítási módszertana 2008-ban megváltozott. A 2007-es adatot ennek megfelelően korrigáltuk, de a 2006-os adatokat a korábbi módszertan
szerint számítottuk.
5
Korrigált adat.
2
3
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A CIB Bank budapesti
értékesítési hálózata

Jelenlegi CIB fiókhálózat Budapesten
Békásmegyer

Csillaghegy

Árpád üzletház
Váci út
Lízing

Vörösvári
Flórián tér
Bokor u.

Pasaréti út 9
10

15

12
21

1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –

Újpest

Eurocenter
Hűvösvölgy

CIB ﬁókok

CIB fiókok

Pók utca

Pólus

Újpalota

Béke tér
Bosnyák tér
3

11

4
2
23 22 1
24
6 7 18
17
5
8
20
19

13
14

MOM Park

Zugló
Kerepesi

Récsei
Baross

Mátyásföld

Örs vezér tér

Aréna
Kőbánya

Rákoskeresztúr

16
Tétényi út
Gazdagrét
Új Buda Center

Lurdy ház

Fehérvári
Pestszentlőrinc II

Pesterzsébet
Csepel

Budafok

Campona

Andrássy út
Oktogon
Nyugati tér
Szent István krt.
József krt.
Pilvax
Károly krt.
Kálvin tér
Rózsakert
Lövőház utca
Medve utca
Kékgolyó utca
Hilton
Zöldfa
Fényes Elek utca
Boráros tér
Ferenciek tere
Rákóczi tér
Ferenc krt.
Bartók Béla út
Böszörményi út
Bajcsy
Szabadság tér
Blaha

Soroksár

2008. december 31-i adatok

A CIB Bank országos
értékesítési hálózata

Jelenlegi CIB fiókhálózat Magyarországon

Kazincbarcika

CIB fiókok

Ózd
Salgótarján

Mosonmagyaróvár
Győr I-III

Tata
Tatabánya I-II

Pápa

Szombathely I-II
Ajka

Dunakeszi

Keszthely

Gödöllő

Gyöngyös
Hatvan
II
I-

Nyíregyháza I-II

Mátészalka

Hajdúböszörmény
Debrecen I -III

Vecsés
Monor
Szigetszentmiklós

Karcag

Cegléd

Székesfehérvár I-III
Veszprém I-II

Balatonfüred
Zalaegerszeg I-II

Vác
Szentendre
Piliscsaba
Pilisvörösvár
Budakeszi
Budaörs
Törökbálint

Érd I-II
Százhalombatta

Miskolc I-II
Eger I-II

Komárom Esztergom

Sopron

Sátoraljaújhely

Szolnok

Dunaújváros
Siófok

Kecskemét I-II
Békéscsaba I,III
Kiskunfélegyháza

Paks
Nagykanizsa

Dombóvár
Kaposvár I-II

Szentes

Orosháza

Kalocsa
Szekszárd
Kiskunhalas

Gyula

Hódmezővásárhely
Szeged I-III

Baja
Pécs I-III

2008. december 31-i adatok

18 Fenntarthatósági jelentés 2008 A CIB Csoport bemutatása

Üzleti stratégia
Ahogy az elmúlt években, 2008-ban is az üzleti stratégia
öt alappillérre, a növekedésre, a hatékonyságra, a kockázattudatosságra, a stabilitásra és az emberi tényezőre
épült. Mindezt kiegészítette a hagyományosan magas
színvonal és folyamatos, innovatív technológiai fejlesztés.
Figyelembe véve a tulajdonos, az ügyfelek és a munkatársak szempontjait, a célkitűzésünk a közép- és hosszú
távon is jövedelmező, sokoldalú, ugyanakkor fenntartható
üzleti modell kialakítása volt. A stabilitás bázisát a bank
három fő üzletága (vállalati, lakossági, lízing) adta, amihez
elengedhetetlen a több mint háromezer munkatársunk
szakmai felkészültsége és elkötelezettsége.

Üzletágaink gazdasági teljesítménye
Az első negyedévet még mélységében átható fúziós folyamatok és az utolsó negyedévet uraló globális válság
körülményei közepette is jól teljesített 2008-ban a CIB
Csoport. Mérlegének főösszegét 19 százalékkal, 3000
milliárd forint fölé tornászta, működési eredményét pedig
31 százalékkal, 75 milliárd forintra gyarapította. Ez a CIB
30 éves történetének legkiválóbb működési eredménye.
A szokásosnál is szigorúbb, a válság által erősen befolyásolt céltartalék-képzési politika következtében a csoport
adózás utáni eredménye 28,2 milliárd forint lett. A CIB
Csoport részletes üzleti beszámolója az Éves jelentésben
található.

A Vállalati üzletág eredményei
A vállalati ügyfelek hitelállománya – a CIB Csoport tagjainak nyújtott hitelek nélkül – a 2007. évi 20 százalékos
növekedést is túlszárnyalva 2008-ban 23 százalékkal gyarapodott, s az év végén meghaladta az 1 500 milliárd forintot.
A vállalati betétállományok tekintetében a Vállalati üzletág a tulajdonosi elvárásokat és célkitűzéseket teljesítve,
a 2008-as évet összességében nagyszerű teljesítménnyel,
560 milliárd forint feletti volumennel zárta. Kiemelendő, hogy a CIB Bank a bankszektort érintő – különösen
a 2008. utolsó negyedévi – kedvezőtlen piaci folyamatok
mellett is meg tudta tartani, sőt erősítette pozícióit.
A fentieknek köszönhetően 2008 végén, a devizabelföldi
nem pénzügyi vállalkozások tekintetében mind a vállalatfinanszírozásban, mind pedig a vállalati betétgyűjtésben
a CIB Bank, történetében először, együttesen is piacvezető
pozíciót ért el.
A Vállalati üzletág hagyományosan erős piaci pozícióját
híven tükrözi többek között piaci részesedésének jelentős aránya a feldolgozóiparban, az élelmiszeriparban, a
gépiparban, a villamosenergia-ellátásban, a kereskedelemben és vendéglátásban tevékenykedő magyarországi

cégek hitelezésében, valamint kiemelkedő piaci részesedése a pénzügyi tevékenységgel, ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok hitelezett
portfóliójában.

A Lakossági üzletág eredményei
A CIB Bank lakossági üzletága a 2008-ban – az év eleji
fúzió, illetve az év utolsó negyedében kiterebélyesedő
válság ellenére – az üzleti tervben rögzítettet meghaladó
pénzügyi eredményt ért el.
A bank lakossági ügyfeleinek száma 47 ezer fővel nőtt,
és az év végén meghaladta az 539 ezer főt; a CIB Csoport összességében 641 ezer lakossági ügyfelet szolgált ki
2008. december 31-én.
A bank kiemelt üzleti célja volt 2008-ban, hogy a lakáshitelezési piacon tovább növelje piaci részesedését. A lakossági hitelállomány 35 százalékkal, 507 milliárd forintra
növekedett, míg a sikeres betétgyűjtési és forrásmegtartási tevékenység eredményeképpen a lakossági betétek állománya 10 százalékkal emelkedett, és elérte a 614 milliárd
forintot.
Az eredmények annak köszönhetők, hogy a bank 2008ban jelentős hangsúlyt helyezett az ingatlanfedezetes hitelekhez, illetve ezen belül a lakáshitelekhez kapcsolódó
fejlesztésekre, továbbá bővítette értékesítési partnerei számát is.
Az év során számos új terméket is fejlesztett a CIB, úgymint a CIB Türelmi idős jelzáloghitelt és a „top up” hitellehetőséget. Utóbbi a meglévő ingatlanfedezetes hitellel
rendelkező ügyfeleink részére – további hitelbírálat nélkül
– nyújtott hitel, ahol az ingatlanfedezettség és az eddigi fizetési fegyelem újabb hitel folyósítását teszi lehetővé.
Az új kihelyezések növelése mellett, a meglévő hitellel rendelkező ügyfélkör számára elindult az ingatlanfedezetes
hitellel rendelkezők megtartását célzó program.
Az integrációnak köszönhetően a CIB – piaci részesedését
tekintve – a második legnagyobb szereplővé vált a lakossági betéti piacon. Ezt a pozíciót sikerült is megőriznie az
év folyamán.
A bank a stabil forrásszerkezet kialakítása érdekében nagy
súlyt helyezett a hosszú távú megtakarítási lehetőségek
ösztönzésére, és komoly eredményt ért el a saját kibocsátású, egy évnél hosszabb futamidejű kötvények állományának növelésében.

A Lízing üzletág eredményei
A CIB Lízing Csoport 2008 végén 181,7 milliárd forintos
tőkekihelyezést könyvelhetett el, és ismételten 15 százalék
feletti piaci részesedéssel elért első helyezésével továbbra
is külön súlycsoportot képvisel a lízingcégek élmezőnyében. Az első három negyedévben folytatódott az előző
években tapasztalható dinamikus növekedés, ám a negyedik negyedévben a globális válság a lízingpiacon is érzé-
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keltette hatásait. A cégcsoport 2008-ban 42 ezer új finanszírozási ügyletet kötött, aktív szerződéseinek száma az év
végén csaknem elérte a 176 ezret.
A CIB Lízing Csoport tevékenységi körébe tartozó üzletágak közül továbbra is meghatározó súlyt képvisel a
személygépkocsi-finanszírozás. A társaság kihelyezései
az egyedi személygépjármű-finanszírozás üzletágban 66
milliárd forintra rúgtak, ami ebben a piaci szegmensben a
második legmeghatározóbb szolgáltatóvá tette a céget, és
12 százalékos piaci részesedést jelentett.
A tehergépjármű-üzletág 2008-ban a kiemelkedő piaci
részesedés megtartását tűzte ki célul, és sikerült is a még
2004-ben elért 20 százalékos piaci részesedést továbbra
is fenntartani. A piac egyötödét kiszolgáló, piacvezető üzletág 36 milliárd forint éves kihelyezést könyvelhetett el,
8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
A cégcsoport gép- és eszközfinanszírozási üzletága ismételten kiemelkedő teljesítményt ért el 2008-ban, 36,3 milliárd forint finanszírozott értékkel továbbra is meghatározó
piaci részesedést tudhat magáénak.
A CIB Lízing Csoport portfóliójában 2008-ra 16 százalékos
arányt képviselt az ingatlan- és lakáslízing- üzletág. A cég
kiemelt hangsúlyt helyezett a kis- és középvállalkozások
finanszírozására: a piac minél teljesebb körű kiszolgálását a régiós hálózat kiépítésével igyekezett megvalósítani.
A 2008. utolsó negyedévében begyűrűző gazdasági válság ellenére a CIB Lízing Csoport jövedelmezősége megfelelően alakult: a nettó működési eredmény csaknem 23,8
milliárd forintot tett ki. A kedvező működési eredmények
ellenére a jelentős értékvesztésképzés következtében a
CIB Lízing Csoport a 2008-as évet az előző évi 7 milliárd
forinthoz képest 5,5 milliárd forint adózott eredménnyel
zárta (IFRS szerint).

A jövedelem felosztása
A fenntartható fejlődés szempontjából olyan megközelítést alkalmazunk, amely arra világít rá, hogy a vállalat
gazdasági tevékenysége következtében milyen jövedelemmozgás (jövedelemtranszfer) valósul meg a CIB
Csoportot is magában foglaló gazdasági szféra szereplői – ügyfelek, beszállítók, munkavállalók, tulajdonosok,
állam, civil szféra – között. A gazdasági érték megtermelésére és felosztására vonatkozó adatok elárulják,
hogyan teremti meg a szervezet érintettjei számára a
jólétet. A teljes keletkezett bruttó értéktöbblet az ös�szes megtermelt érték (bevételek) és a felhasznált javak
és szolgáltatások költségének (fogyasztás) különbsége.
Ennek kiszámítását az Intesa Sanpaolo által alkalmazott
módszertan alapján végeztük. A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték megoszlását mutatja be
az alábbi táblázat.

Keletkezett és felosztott gazdasági értéktöbblet
(milliárd forint)1
2007

2008

Összes megtermelt érték (A)

192,441

269,148

Összes fogyasztás (B)

118,686

184,562

73,754

84,586

0,183

0,443

73,937

85,029

Alaptevékenységből származó
bruttó értéktöbblet (A-B=C)
Tárgyi eszközök
értékesítésének bevétele (D)
Teljes keletkezett bruttó
értéktöbblet (C+D=E)

2007
2008
Tulajdonosok (osztalék)
2,500
0
Munkavállalók (bérkifizetések)
27,232 34,614
Állam (közvetlen és közvetett adók) 12,616 14,193
Civil szféra
0,272 0,564
(adományok és juttatások)
Vállalati szféra
31,316 35,657
(eredménytartalék és amortizáció)
Teljes felosztott értéktöbblet 73,937 85,029
A 2008. évi adatok közül kiemeljük az osztalékot, amelynek
nulla értéke a tulajdonosnak azt a szándékát tükrözi, hogy a
megtermelt értéktöbblet rá eső részét abban az országban
kívánja működtetni, ahol azt megtermelték. A bérkifizetések
növekménye nem csupán az éves fizetésemelésből adódik,
hanem az Inter-Európa Bankkal történt egyesülés következtében megnövekedett létszámból is. A civil szféra számára felosztott értéktöbblet megkétszereződését pedig ezen
érintetti csoport jelentőségének növekedése magyarázza.

Beszállítókkal kapcsolatos
információk
A hazai beszállítók részesedésének csaknem 100 százalékos aránya azt az elkötelezettséget mutatja, hogy
bankcsoportunk a helyi értékek támogatásával, a helyi
gazdaság részeként, azt támogatva működik. A 2007-es
adatokkal összevetve a hazai beszállítók számának több
mint hét százalékpontos növekedése is jól mutatja ezen
törekvésünk sikerét.
Beszállítók száma földrajzi megoszlás szerint2
2007
2008
Magyarország
6 821
6 767
Európa
620
113
Észak-Amerika
45
12
Ázsia
Összesen

0
7 486

1
6 893
December 31-i adatok

1
2

A 2006-os év tekintetében nem állnak rendelkezésünkre adatok ebben a bontásban.
A 2006-os év tekintetében nem állnak rendelkezésünkre adatok ebben a bontásban.
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A vásárolt szolgáltatásokért kifizetett összegek
a beszállítók földrajzi megoszlása szerint1
(millió forint)
Magyarország
Európa
Észak-Amerika

2007

2008

63 484

46 381

603

1 279

1 387

362

0

0,810

65 474

48 024

Ázsia
Összesen

hálózattal bír a kelet-közép-európai régióban, illetve a
mediterrán térségben, összesen 13 országban. A hazaiakkal együttesen csaknem 8 500 fiókban mintegy 20 millió
ügyfelet szolgál ki, s különböző üzletágaival több mint 40
országban van jelen.
Tulajdonosunk számokban
2007

2008

Olaszországban

10,4 millió

11,3 millió

Olaszországon kívül

6,8 millió

8,5 millió

Olaszországban

6 050

6 463

Olaszországon kívül

1 279

2 000

Mérlegfőösszeg

573 milliárd
euró

636 milliárd
euró

Ügyfélhitel-állomány

335 milliárd
euró

395 milliárd
euró

Ügyfélbetét-állomány

374 milliárd
euró

431 milliárd
euró

Ügyfelek száma:

December 31-i adatok

Tulajdonosunk
az Intesa Sanpaolo S.p.A.
A CIB Csoport anyavállalata a Banca Intesa és a Sanpaolo
IMI 2007. január 1-jei fúziójával létrejött Intesa Sanpaolo
S.p.A., Olaszország legnagyobb hálózatával rendelkező,
piaci kapitalizációját tekintve pedig az eurózóna egyik legnagyobb pénzintézeti csoportja. A bankcsoport piaci részesedése Olaszországban valamennyi piaci szegmensben
18 százalék körüli. A csoport kiterjedt nemzetközi bank-

Bankfiókok száma:

Az Intesa Sanpaolo jelenléte a régióban
1. Albánia
– Intesa Sanpaolo Bank Albania
2. Bosznia Hercegovina
– Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
3. Csehország
– VUB Banka
4. Egyiptom
– Bank of Alexandria
5. Görögország
– Intesa Sanpaolo Bank Albania
6. Horvátország
– Privredna Banka Zagreb
7. Magyarország
– CIB Bank
8. Oroszország
– KMB Bank
9. Románia
– Intesa Sanpaolo Bank Romania
10. S
 zerbia
– Banka Intesa Beograd
11. Szlovákia
– VUB Banka
12. S
 zlovénia
– Banka Koper
13. Ukrajna
– Pravex-Bank
2008. december 31-i adatok

1

A 2006-os év tekintetében nem állnak rendelkezésünkre adatok ebben a bontásban.

December 31-i adatok
Forrás: Intesa Sanpaolo adatközlés
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Változások a vállalatirányításban
Az elszámoltathatóság, átláthatóság, prudencia tekintetében kiemelten
fontos a vállalatirányítás bemutatása. Ezért ebben a fejezetben
a legfontosabb vállalatirányítási funkciókat mutatjuk be, külön kiemelve
azokat a változásokat, amelyek az elmúlt évet meghatározták.

Döntéshozatal és ellenőrzés
Az év folyamán megtörtént szervezeti átalakulás részben érintette a döntéshozatali és ellenőrzési szerveket is.
A bank legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely
a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés struktúrája
annyiban módosult, hogy az alkalmazottak 2008-tól két
főt delegálhatnak a legfelsőbb szintű irányítótestület munkáját előkészítő gyűlésre. A többi szerv nem változott, így
felépítésük a következő:
 A bank ügyvezető szerve az igazgatóság, amelynek
tagjai vagy a tulajdonosi csoport, vagy a CIB Bank alkalmazásában voltak.
 A felügyelőbizottság a bank ellenőrző testülete, elnöke Norbert Becker, az Intesa Sanpaolo bankcsoport
képviselője.
 A z Audit Bizottság a felügyelőbizottság szakmai tevékenységét támogatja a belső ellenőrzési feladatok
vonatkozásában.
 A Végrehajtó Bizottság az igazgatóság által meghatározott kérdésekben jogosult döntéshozatalra.
 A döntéshozó bizottságok a bank igazgatósága által
delegált jogkörben a teljes CIB Csoport önálló döntéshozó és kezdeményező szervei:
 Ügyvezetőség
 Eszköz-forrás Bizottság
 Hitel Bizottság
 Problémás Követelések Bizottsága
 A döntés-előkészítő
és napi működést koordináló bizottságok
 Könyvvizsgáló

Az igazgatóság tagjai
Név

Képviselt szervezet

Dr. Surányi György,
elnök

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Massimo Pierdicchi

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Paolo Baessato

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Paolo Sarcinelli

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Dr. Török László

CIB Bank

Bertalan Imre

CIB Bank
2008. december 31-i adatok

Az ügyvezetőség tagjai
Név

Pozíció, munkakör

Dr. Török László

vezérigazgató

Eduardo Bombieri

üzleti vezérigazgató-helyettes

Bertalan Imre

pénzügyi és kockázatkezelési
vezérigazgató-helyettes

Cselőtei Attila

ügyvezető igazgató,
Informatika vezetője

Petzné Lamboy Judit
Vér László

ügyvezető igazgató,
Értékesítés és retail vezetője
ügyvezető igazgató,
Humán erőforrás menedzsment
vezetője
2008. december 31-i adatok

A felelős működést
támogató eszközök
Tulajdonosi felkérésre, de a bank saját, már korábban elkezdett munkáját folytatva, 2008 áprilisában a CIB Bank
igazgatósága elfogadta a nemzetközi bankcsoportunkra
vonatkozó anyabanki Etikai kódexet, valamint bevezette
a CIB Csoport Magatartási szabályait. Az Etikai kódex
egy olyan eszközt ad a kezünkbe, amely a társadalmi és
környezeti felelősségről alkotott szélesebb körű víziónkat
tükrözi, és amely alapvető jelentőséget tulajdonít az érintettekhez fűződő kapcsolatainknak. A kódex kifejti azokat
az értékeket, amelyekben hiszünk, és amelyek mellett elköteleztük magunkat. Az etikai értékeinket a jelentés elején mutatjuk be.
A Magatartási szabályok az Etikai kódexben megfogalmazott értékek szabály szintű megjelenései. Részletesen
kitér a banki működés részleteire, szabályokat állít fel az elvárt magatartási modellre, és külön kitér a korrupció megelőzésére és az ajándékozás kritériumaira. A Magatartási
szabályok vezérigazgatói utasításként került be a bankcsoport szabályzati rendjébe, aminek megsértése munkajogi
következményekkel jár. Ezzel egy időben elkezdődött az
etikai eljárásrend megfogalmazása, és egy jövőbeli etikai
bizottság felállításának előkészülete.
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A bank Szervezeti és Működési Szabályzatában
(SZMSZ) is határozottan meghatározza a felelős gyakorlatokat célzó alapelveket. Így a bank belső és külső kommunikációjában egyaránt elutasítja a diszkrimináció és a
korrupció minden formáját. Hasonló, a felelős működést
támogató elveket tartalmaznak ezen kívül a jogszabályi
megfelelést (compliance) és a kockázatkezelési tevékenységet szabályozó előírások.

Szervezeti funkciók
A felelős banki működés szempontjából kulcsfontosságú
témakörök megfelelő kezelését támogatja a felelősségi
körök egyértelmű meghatározása, illetve, adott esetben
a funkció fontosságát hangsúlyozandó, önálló szervezeti
egység létrehozása. Ebből a szempontból különösen fontosnak tartjuk a jogszabályoknak megfelelő működést –
különös tekintettel a pénzmosás megelőzésére –, és a működésből fakadó kockázatok megfelelő kezelését.

gálja, és erről sikeres vizsgát is tettek. Mindezt kiegészítette az év során elfogadott, kötelező érvényű
magatartási szabályok gyűjteménye, amely külön fejezetben rendelkezik az ajándékozásról és a korrupció
tilalmáról. Ez utóbbi témakörben, 2008-ban még nem
volt képzés.

 Összeférhetetlenség
A 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII.
törvény (Bszt.) valamint a munka törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) alapján járunk el.
Ezek alapján 2008-ban kiegészítettük belső utasításunkat a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatosan
felmerülő lehetséges érdek-összeütközések szabályozásával. A bankcsoport tagjai a banki szabályozással
egyenértékű belső utasításokat alkotnak. Ez évben bevezetjük az összeférhetetlenségi nyilatkozatok elektronikus formában történő megtételének megoldását, és
intenzíven monitorozzuk, valamint értékeljük a lehetséges összeférhetetlenségi helyzeteket.

B
 első ellenőrzés

 Kockázatkezelés, prudens befektetések

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja,
hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet
céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és
kontroll eljárásainak hatékonyságát.

A kockázatkezelési funkció szükséges célja a szervezet
kockázatainak azonosítása, az azonosított kockázatok
mérése, és kezelése annak érdekében, hogy a felmerült kockázatok mértéke ne veszélyeztesse a szervezet
prudens működését, illetve az üzleti célkitűzések megvalósítását. A teljes körű kockázatkezeléshez szükség
van helyes irányelvekre, megfelelő limitekre és gördülékeny jelentéstételre, amelyekért vállalatunknál
a Pénzügyi és kockázatkezelési terület a felelős.

 Jogszabályi megfelelés biztosítása
Az úgynevezett compliance (megfelelést elősegítő) tevékenység célja annak biztosítása, hogy a bank pénzügyi, befektetési és más szolgáltatási tevékenysége
a jogszabályi elvárásoknak megfelelően és kockázatok
mérséklését szem előtt tartva folyjon. A Compliance
terület számos olyan belső előírást dolgozott ki, amelyek egyértelmű iránymutatást adnak a bankcsoport
számára, hogy bizonyos, különösen érzékeny vagy
ellentmondásos ügyekben milyen szabályokat kell betartani.

P
 énzmosás és korrupció elleni küzdelem
Külön szakértő csapat koordinálja a pénzmosás elleni
tevékenységet. Feladatuk a gyanús tranzakciók kiszűrése, a munkatársak pénzmosás elleni tevékenységgel
kapcsolatos képzése, a pénzmosás-gyanús tranzakciókról szóló bejelentések továbbítása az illetékes nyomozóhatósághoz, valamint az információáramlás biztosítása. A 2008. év során a korábbiakhoz képest is
jelentős többlet erőforrásokat fordított a bankcsoport
arra, hogy ezt a tevékenységet a lehető legeredményesebben tudja elvégezni. Az év során a CIB Csoport
minden munkavállalója részt vett abban a távoktatási
programban, amely a pénzmosás megelőzését szol-
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A CIB Bank szervezeti felépítése
A CIB Bank Zrt. szervezeti felépítése
CIB Bankcsoport

vezérigazgató
Török László

Ellenőrzési funkciók

Köponti funkciók
Humán erőforrás
menedzsment
Vér László

Belső ellenőrzés
Mogyorósi Zoltán

Kommunikáció
és igazgatás
Magyar László

ComplIance
Palotás Tamás

Jogi szolgáltatás
Király S. Gábor

Üzleti funkciók

Üzleti támogatási funkciók

Első vezérigazgató-helyettes
Bertalan Imre

Marketing
László Ágnes

Befektetési bank
Hrabovszki Róbert

vezérigazgató-helyettes
Eduardo Bombieri

Olasz
ügyfélkapcsolatok
Giuseppa Pini

Értékesítés és retall
Vállalati üzletág Lízing csoport
Petzné
Horn Gyula
Galambos Tibor
Lamboy Judit

Treasury
Tóth Zoltán

Kontroling és központi
beszerzés
Bánó Péter

Számvitel és információ
szolgáltatás
Gáspár Tibor

Banki operáció
Weber Andrea

Vállalati hitel
Hitel
Piac és működési
kockázatkezelés kockázatkezelés kockázatkezelés
Forgács Katalin Mikolasek András
Kállai Zoltán

Informatika
Cselőtei Attila

Speciális Ügyek
Tóth Andrea

2008. december 31-i adatok

1. Üzleti funkciók: ebben a csoportban található az Értékesítés és retail, a Vállalati üzletág, a Lízing, a Treasury,
a Befektetési bank, az Olasz ügyfélkapcsolatok és a Marketing.
2. Ü
 zlettámogatási funkciók: a kockázatkezelési területek, a Kontrolling és központi beszerzés, valamint
a Számvitel és információszolgáltatás az új vezérigazgató-helyetteshez, a Banki operáció
és az Informatika pedig közvetlenül a vezérigazgatóhoz tartoznak.
3. Központi funkciók: az itt felsorakozó területek szintén közvetlenül a vezérigazgatónak jelentenek.
Itt találjuk a Humán erőforrás menedzsmentet (HR), a Kommunikáció és igazgatást, valamint a Jogi szolgáltatást.
4. E
 llenőrzési funkciók: az ide tartozó területeket, a Belső ellenőrzést és a Compliance-t,
közvetlenül a vezérigazgató felügyeli.

Menedzsmentrendszerek
Az irányelveket tartalmazó Etikai kódexen, a Magatartási
szabályokon és egyéb szabályozó eszközökön, valamint a
világos felelősségi viszonyokat teremtő szervezeti struktúra kialakításán kívül a felelős működést támogatják a bank
különböző menedzsmentrendszerei is. Ezek közül az egyik
legfontosabb a teljesítménymenedzsment-rendszer (TMR),
amely az üzleti stratégiából kiindulva meghatározott, szervezeti egységekre és egyéni szintre lebontott, konkrét és
mérhető éves teljesítménycélok kitűzésével, a munkavállalók teljesítményének rendszeres értékelésével, valamint
a teljesítménytől függő javadalmazással biztosítja, hogy
minden egyes munkatárs motiváltan és elkötelezetten

vehessen részt a közös célok megvalósításában. A teljesítménycélok között hangsúlyosan jelennek meg a felelős
működést támogató célkitűzések.

CSR-irányítás
CSR-stratégia
A CIB Csoport társadalmi felelősségvállalási (CSR, corporate
social responsibility) tevékenységének kereteit a 2006 elején elfogadott, hároméves Társadalmi felelősségvállalási
stratégia (CSR-stratégia) jelöli ki. A stratégia legfontosabb
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célkitűzése az, hogy a bankcsoport a közösen vallott értékek mentén, működésének minden vonatkozásában érvényesíteni tudja a felelősségvállalási szempontokat. Ennek
megfelelően a CSR-stratégia a CIB Csoport általános üzleti stratégiájához illeszkedik, és támogatja üzleti céljaink
megvalósítását.
A CSR-stratégia:
 kijelöli a társadalmi felelősségvállalás területeit;
 meghatározza közösen vallott értékeinket;
 azonosítja érintettjeinket;
 kapcsolódási pontokat teremt üzleti tevékenységünk
és társadalmi felelősségvállalásunk között;
 új alapokra helyezi támogatási gyakorlatunkat;
 konkrét akciókat tartalmazó cselekvési tervet
határoz meg;
 iránymutatást nyújt a felelős gyakorlatok belső
és külső kommunikációjával kapcsolatban.
Az anyabankunknál már működő CSR irányítási modell
helyi bevezetésének elősegítésére megalakult a nemzetközi hálózat tagjait képviselő közös CSR-bizottság, amelynek célja az, hogy az Intesa Sanpaolo csoport társadalmi
felelősségvállalási stratégiáját konkrét akciókon keresztül
valósítsa meg, természetesen tiszteletben tartva az adott
környezet, az adott ország jellegzetességeit, sajátosságait.
A folyamat része, hogy a CSR-t ne csak a vezetés tartsa
stratégiai tényezőnek, hanem az beépüljön a mindennapi
üzleti tevékenységünkbe.
A társadalmi, környezeti felelősségvállalás fontos szerephez jut a bank belső kommunikációjában is. Az intranetfelületen a munkatársak rendszeresen tájékoztatást kapnak a CSR-fejleményekről, továbbá tippeket a tudatos
környezeti gondolkodáshoz, cselekvéshez. A bankcsoport
aktuális CSR-tevékenységét, valamint nemzetközi gyakorlati példákat is bemutató aloldalon heti frissítéssel jelennek meg új anyagok a témakörben. A bankcsoport belső
újságja évente több alkalommal külön fejezetet szentel
a CSR-tevékenység bemutatásának.

CSR-menedzsment
CSR-menedzsment alatt azoknak az intézményeknek – vállalatirányítás, folyamatok, rendszerek – a kiépítését és működtetését értjük, amelyek lehetővé teszik, hogy a bank hatékonyan végezze felelősségvállalási tevékenységét. A CIB
Csoport CSR-menedzsment rendszerét a stratégiában
megfogalmazott elvek mentén alakítottuk ki.
Tekintettel arra, hogy a CSR egy olyan vállalatirányítási filozófia, amely a banküzem minden aspektusában megjelenik, a felelős működés megvalósításában minden szervezeti egység érintett. Ugyanakkor, éppen a CSR szerteágazó,
számos témakört magában foglaló jellege miatt erős központi koordinációra is szükség van, ami biztosítja, hogy
az egyes akciók, kezdeményezések egy irányba tartsanak,
és a központilag elfogadott CSR-stratégiához illeszkedje-

nek. Az ezzel kapcsolatos felelősségi körök kijelölésénél is
a fenti sajátosságokat tartottuk szem előtt.
Ennek megfelelően a CSR-szervezetben kiemelten fontos
szerepe van az első számú vezetőnek, aki személyében
testesíti meg az egész bankcsoport felelős működés iránti
elkötelezettségét. A CSR „szponzora”, az ügy képviselője
a felsővezetésben a vezérigazgató, szerepe főként a felelős
működés kommunikációjában nyilvánul meg.
Míg a korábbi években a Kommunikáció (ma Sajtó- és társadalmi kapcsolatok) területén egy külön munkatársunk
foglalkozott a társadalmi és környezeti hatásokat érintő
ügyekben koordinációt és támogatást igénylő feladatok
ellátásával, 2008. január 1-jével mindezen feladatok ellátására már egy önálló CSR-terület állt fel.
A bankcsoport felső- és középvezetői számára a CSRterület folyamatos segítséget ad ahhoz, hogy az ők és beosztottaik számára lehetővé tegye társadalmi és környezeti
teljesítmény-szempontok beépítését a célkitűzéseik megfogalmazásába. Ennek keretében a CSR-terület munkatársai feltérképezik, és szükség esetén képzés, továbbképzés
formájában segítséget nyújtanak a bankcsoport vezetőinek, belső és külső erőforrások igénybevételével.
A CSR tárgykörébe tartozó akciók megvalósításában természetesen számos szervezeti egység vesz részt. A leginkább érintettek a következők:
 a Humán erőforrás (HR) terület: a belső érintettekkel,
azaz a munkavállalókkal való felelős bánásmódot célzó
kezdeményezések okán;
 a Vállalati üzletfejlesztés és a Lakossági marketing: a termék- és szolgáltatásfejlesztés vonatkozásában;
 az ügyfélkiszolgálásban részt vevő szervezeti egységek
(fiókhálózat, telefonos ügyfélszolgálat, panaszkezelés):
az ügyfelekkel való felelős bánásmódot célzó kezdeményezések kapcsán;
 a Bankbiztonság és a Compliance: a biztonságos és jogszerű működés biztosítása tekintetében;
 a beszerzési és üzemeltetési területek: a CIB Csoport
környezeti hatásainak minimalizálását célzó kezdeményezések, valamint a beszállítói kapcsolatok megfelelő
kezelése vonatkozásában.
Ezen szervezeti egységeken kívül a 2005 decemberében létrehozott CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány
fontos szerepet játszik a közhasznú tevékenységeket végző szervezetek és személyek támogatásában. Erről a témáról bővebben a Közösségi kapcsolataink fejezetben
számolunk be.
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CSR–irányítási rendszer
Első kontroll szint

Második kontroll szint

MC

Harmadik kontroll szint

ISP
Belső ellenőrzés
és Compliance:

Akciók,
Politikák,
Irányelvek,
Szabályok

Szervezeti
egységek:
Biztosítják
a konzisztenciát
és az irányelveknek
megfelelő felelős
működést a saját
tevékenységükben

CSR terület:
A felelős működés minőségbiztosítása:
• Lehetséges problémák azonosítása
• Akciók, politikák, irányelvek,
szabványok meghatározása
• A z MC, és az ISP CSR szervezet egysége
felé történő beszámolás biztosítása
• Külső jelentéstétel
• A z alapelvek követésének biztosítása
(Etikai kódex, ENSZ Globális
Megállapodás…)
• Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány

A CSR irányelveken
alapuló működés
és folyamatok
folyamatos
felügyelete

Folyamatos
ellenőrzés

Szervezeti egységek
képviselői

CSR terület
képviselője

Leányvállalatok képviselői

CIB CSR network
- Problémák

azonosítása
és megelőzése
- Fejlesztési projektek indítása

26 Fenntarthatósági jelentés 2008 Változások a vállalatirányításban

ENSZ Globális Megállapodás
(The Global Compact)

A CIB Csoport 2008 októberében csatlakozott az ENSZ
Globális Megállapodás (GM) kezdeményezéséhez. A megállapodás alapvető célja, hogy az üzleti világot összekösse
az ENSZ intézményeivel, munkaügyi és civil szervezetekkel,
valamint kormányzatokkal abban a közös törekvésben,
hogy az emberi jogok, a munka, a környezetvédelem és
a korrupció-ellenesség területein meghatározott tíz univerzális alapelv az üzleti tevékenység integráns részévé váljon
szerte a világon. A GM több mint 100 országban mintegy
5500 tagvállalatot átfogva a világ legnagyobb önkéntes,
úgynevezett corporate citizenship kezdeményezése.

Az ENSZ GM céljai és alapelvei
Az ENSZ Globális Megállapodás négy szűkebb területre
összpontosítva tíz önkéntesen betartandó alapelv tiszteletben tartását várja el a kezdeményezéshez csatlakozó
üzleti vállalkozásoktól.
A tíz elv az emberi jogok, a munkaügy, a környezetvédelem és a korrupcióellenesség területén fogalmaz meg
kötelezettségeket. Az emberi jogok védelmével kapcsolatban a megállapodás szerint a csatlakozóknak tiszteletben
kell tartaniuk az emberi jogokat, saját tevékenységükben
pedig biztosítaniuk kell, hogy azok semmilyen módon ne
sérüljenek. A munkaügy tekintetében a megállapodás az
üzleti szférával szembeni alapkövetelménynek tartja a társulás szabadságát, a kierőszakolt munkavállalás tilalmát,
a gyermekmunka megszüntetését és a diszkrimináció kiküszöbölését a foglalkoztatásban. A környezetvédelemben az egyes vállalatoknak olyan kezdeményezéseket kell
felvállalniuk, illetve olyan technológiákat kell támogatniuk,
amelyek messzemenően tekintettel vannak a környezetre. A fentieken túl a korrupció elleni hatékony fellépés is
a Globális Megállapodás alapcéljai közé tartozik.

A CIB Csoport értékei és az ENSZ GM
A CIB Csoport számára a fenntartható értékteremtés elsőszámú menedzsment-eszköze az Intesa Sanpaolo bankcsoport valamennyi leányvállalatára is vonatkozó Etikai kódex.
Az ENSZ Globális Megállapodása által képviselt alapelvek
teljes összhangban vannak az értékeinkkel. A kezdeményezés célja tehát egybeesik a CIB Csoport által önként
vállalt kötelezettséggel: arra törekszünk, hogy mind gazdasági és pénzügyi, mind pedig társadalmi és környezeti
szempontból szilárd és hosszú távon meghatározó/fenntartható értékeket hozzunk létre.

Communication on Progress
Jóllehet a kezdeményezéshez történt csatlakozásunk után
két év állna rendelkezésünkre arra, hogy – az ENSZ által
meghatározott módon – először jelentsünk az egyes elveknek való megfelelésünk mértékéről, a CIB Csoport
mégis úgy döntött, hogy már az első évben beszámol erről. A Fenntarthatósági jelentés végén megtalálható ún.
Communication on Progress (COP) a teljesítményünket
GRI-módszertan alapján rendezi össze az egyes elvekkel.
A COP-dokumentumot, a Fenntarthatósági jelentésünk részeként, elküldjük az ENSZ illetékes területének.
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Felelősséggel munkatársainkért
Munkavállalóink a legfontosabb érintetti csoportjaink egyike,
akiknek munkája, elkötelezettsége és motivációja nélkül
nem érhetnénk el sikereket.
A munkatársak igényeinek feltárása kulcsfontosságú
ahhoz, hogy mind a munkaadó mind a munkavállaló a
megfelelő válaszokat tudja adni a felmerülő kihívásokra.
A munkavállalóinkkal való párbeszéd egyik legfontosabb
fóruma az összbanki, divíziós, illetve területi ún. off-site
rendezvények mellett a negyedévente megjelenő belső
magazinunk, a CIBünk, és a belső intranet. Rendszeresen
végzünk munkavállalói elégedettség felméréseket is.

A CIB Csoport alkalmazottainak életkor
és nem szerinti megoszlása (százalék)
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A CIB Csoportban 2008. december 31-én 3 657 alkalmazott dolgozott, közülük 3 513 fő határozatlan idejű, 144 pedig határozott időre szóló munkaszerződéssel. Fogyatékkal élő munkavállalóink száma négy
fő volt, a nyugdíjasoké 25 (nyolc részmunkaidős, 17
teljes munkaidős). A nyugdíjas részmunkaidős kollégákon kívül 17-en dolgoztak még részmunkaidőben a bankcsoportban. Munkatársaink kétharmada
nő, egyharmada férfi. A pénzügyi szektor sajátosságainak
megfelelően dolgozóink többsége felsőfokú – a többség
pénzügyi vagy közgazdasági – végzettséggel rendelkezik.
2008. december végén 2 208 munkatársunk tevékenykedett a bank, illetve a lízingcsoport központjában, 1 449
pedig a hálózatban.
A bank a legtöbb munkatársat Budapesten és a Középmagyarországi Régióban foglalkoztatta. Bankunk munkatársainak kiválasztásakor nagy figyelmet fordítunk arra,
hogy minél nagyobb legyen a helyi szintű foglalkoztatás
aránya, azaz dolgozóink lakóhelyükhöz közel kerüljenek
alkalmazásba. A felsővezetés esetében a helyi kötődésű,
azaz magyar vezetők aránya 94 százalék1.
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F elsővezetőként a vezérigazgató mellett az üzleti, üzlet támogatási, ellenőrzési és központi funkciók,
valamint az üzleti (nem technikai) leányvállalatok vezetőit definiáljuk.
Gimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola, szakmunkásképző
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A CIB Csoport alkalmazottainak
földrajzi megoszlása (százalék)
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Foglalkoztatás
A bankcsoport ügyfélszámának növekedésével, illetve
a 2008 elején végrehajtott bankegyesüléssel párhuzamosan emelkedett az alkalmazottak létszáma is. A magasan
kvalifikált és a vállalati kultúrába jól illeszkedő munkatársak kiválasztása nagy felelősséget jelent a bankcsoport
számára. Ezért elsődleges érdekünk a megfelelő munkaerő felkutatása, alkalmazása és hosszú távú megtartása,
azaz minél hatékonyabb integrálása a szervezetbe. Ehhez
jól működő toborzási, kiválasztási rendszerre, valamint az
új belépők eligazítását támogató programokra van szükség. A bankunkhoz az év folyamán jelentkezett rendkívül
nagyszámú álláskereső közül munkatársaink a lehető legnagyobb szakértelemmel választották ki új dolgozóinkat.
Ezzel párhuzamosan megértő figyelemmel fordulunk azon
munkavállalóink motivációi felé is, akik máshol kívánják
folytatni pályafutásukat, hiszen a tőlük kapott visszajelzések rámutathatnak olyan hiányosságokra, amelyek adott
esetben könnyen és gyorsan javíthatók. Az elmúlt évben
a foglalkoztatásban a legmeghatározóbb tényezők a következők voltak:

értékes önéletrajzot kaptunk a kkv gyakornoki programunkhoz. A részvétellel az is célunk volt, hogy tovább
erősítsük bankcsoportunk munkaerőpiaci imidzsét.
 HR-stratégiánkban kiemelt figyelmet fordítunk új
belépőink integrációjának elősegítésére. A CIB
Csoport szervezetének, vállalati kultúrájának, működésének megismertetése/megismerése a bank és a munkatársak közös érdeke.
 Fontos célunk a fluktuáció, az adott évben ki- illetve belépő munkatársak számának csökkentése,
a fluktuáció okainak megértése. Ennek érdekében
a kilépő munkatársakat megkérjük, hogy egy kérdőív
kitöltésével segítsék munkánkat. Bizonyos munkakörök
esetében interjúkat is készítünk, hogy feltérképezhessük
a távozások legfontosabb okait. Mindezzel az a célunk,
hogy az eredményeket hatékonyan visszacsatoljuk a HRműködésbe. A fluktuáció a tavalyi évben 20,4 százalékra nőtt. Ez egyrészt a bankszektor egészét – különösen
az év első nyolc hónapjában – jellemző munkaerő-piaci
mozgásokból adódott, másrészt a CIB–IEB-fúziót követő szervezeti változások következménye volt
Fluktuáció a CIB Csoportban (fő)
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 A volt Inter-Európa Bank munkatársainak szervezeti integrációját több lépcsőben hajtottuk végre.
Először az egyesült bank 50 felsővezetőjének kinevezése történt meg 2007. július végén, majd a további 300
vezető megnevezése következett szeptember végén. Ezt
követte a munkatársak kiválasztása. A csaknem 650 fős
IEB-es állományból végül 540 fő átvételére került sor.
 Amint az elmúlt években, úgy 2008-ban is részt vettünk egyetemi állásbörzén. Egy ilyen esemény célja
az, hogy minél több pályázóval tudjuk személyesen is
felvenni a kapcsolatot, és megtaláljuk a legtehetségesebb friss diplomásokat. 2008-ban a Budapesti Corvinus
Egyetem tavaszi állásbörzéjén voltunk jelen, ahol sok

Fontosnak tartjuk, hogy munkatársainktól ne csak elvárjuk
a megbízható, minőségi munkát, hanem egyúttal biztosítsuk számukra az ehhez szükséges kiegyensúlyozott munkakörülményeket, a megfelelő bérezést és juttatásokat, és
magas szintű munkavégzésüket egyéb eszközökkel is – például továbbképzéssekkel – motiváljuk. Tevékenységünk
során mindenkor igyekszünk szem előtt tartani az
esélyegyenlőség alapelveit, így munkatársainknak
is biztosítjuk az azonos szintű bánásmódot. Feladatunk a nemek közötti bérkülönbség minimális szintre csökkentése, sőt – hosszabb távon – az „egyenlő munkáért
egyenlő bér” alkotmányos elv maximális megvalósítása.
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 A belépő friss diplomás munkatársak havi keresete
2008-ban bruttó 259 650 forint volt, a 69 000 forintos
minimálbér 376 százaléka.
 A vezető munkatársak, menedzserek szintjén a bérkülönbség a női és a férfi munkatársak között 2,5 százalék, míg az irodai alkalmazottak esetében 11,3 százalék.
Mindkettő lényegesen kisebb, mint a hazai, 16,3 százalékos átlag.
 Szervezetünk nyitott arra, hogy bizonyos pozíciókban
mozgáskorlátozott munkatársakat alkalmazzon. Ezért
2006 óta kapcsolatban állunk a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetségével, és tájékoztatjuk őket az álláslehetőségekről. Első mozgáskorlátozott
kollégánk 2008-ban lépett be a bankcsoportba.
 A CIB Csoport, felelős pénzpiaci szereplőként, betartja
a foglalkoztatásra vonatkozó törvényeket és a Magyar
Köztársaság Alkotmányának vonatkozó előírásait (70/B
paragrafus). Az ENSZ Global Compact aláírásával magára nézve kötelezőnek fogadta el az abban foglalt elvek,
így magától értetődően a munka világára vonatkozó elvek között a gyermekmunka és kényszermunka tilalmát
tartalmazó passzusok maradéktalan betartását.

Párbeszéd a munkavállalóinkkal
Bankunk lényegesnek tartja, hogy a dolgozók és a vállalat
közötti kommunikáció jól működjön, s dolgozóink minél
gyorsabban és pontosan informálódjanak a vállalatot, illetve az őket érintő kérdésekről. Ebből a szempontból
a 2008-as év egyik legfontosabb kihívása az InterEurópa Bankkal való egyesülés volt. A folyamat során
a megszokottnál nagyobb szükség volt az egységes és következetes belső kommunikációra, amit nagyrészt sikerült
is megvalósítanunk.
A kommunikáció gördülékenysége és pontossága mellett
nagyon fontos számunkra minden visszajelzés, a valódi
párbeszéd a munkavállalókkal, a munkavállalói csoportokkal. Ebben a tekintetben 2008-ban két fontos, új fejlemény következett be.

 A dolgozói érdekképviselet szempontjából 2008
legfontosabb eseménye a szakszervezet megalakulása volt. A CIB Csoport történetében ez volt az első
alkalom, hogy formális dolgozói érdekképviselet alakult.
Év végén munkatársaink 9,7 százaléka, azaz 355 fő volt
tagja a szakszervezetnek. Az év második felének egyik
kiemelt feladata volt az üzemi tanácsi választások kiírása és sikeres lebonyolítása.1 Az üzemi tanács működésének tapasztalatai alapján fogjuk mérlegelni a kollektív
szerződésről szóló egyeztetések megkezdését.
 „Számít a véleményed” elnevezéssel 2008 júniusában programot indítottunk az Informatikához érkező
bejelentések kezelésével kapcsolatos elégedettség mérésére.

1

A már korábban elindított belső kommunikációs fórumok
természetesen 2008-ban is rendelkezésre álltak. Esetükben a fontosabb változások, változtatások a következők
voltak:

 A bankcsoport arculatváltását követve, 2008 nyarától
megújult külsővel és tartalommal jelenik meg negyedéves belső kiadványunk, a 2005-ben elindított
CIBünk.
 Szintén frissült és átláthatóbbá vált a napi szinten csaknem 100 000 oldallátogatást kezelő intranetes felület, amely friss hírekkel, információkkal,
tanácsokkal segíti munkatársaink munkáját. Az üzleti
funkciók, az értékesítés és retail, az értékesítési kontrolling és minőségbiztosítás témakörökön kívül a „100%
figyelem” program tapasztalatai és az ügyfélpanaszok
kezelésére vonatkozó tanácsok is részleteiben olvashatók a megújult intranetes felületen.
 Szintén az Intraneten indult el a rendszeres, CSR ismertető és tanácsadó oldal, ahol munkatársaink
a társadalmi és környezeti felelősségvállalás kérdéseiről
tudhatnak meg részleteket és friss információkat. A hírek, újdonságok mellett különféle tippeket is olvashatnak itt arról, hogy ők maguk mit tehetnek akár a munkahelyükön, akár az otthonukban a környezetvédelem
érdekében.
Természetesen továbbra is számos tréninget és csapatépítő foglalkozást szerveztünk, illetve igyekeztünk
minél jobban bevonni a fiókhálózat munkatársait a regionális kérdésekkel, így a támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítésébe.

Képzés, fejlesztés
A bankszektor mint tudásintenzív terület számára elengedhetetlen, hogy munkatársainak szakmai ismeretei,
készségei folyamatosan fejlődjenek, mindig naprakészek
legyenek. A CIB Csoport ezért is helyez nagy súlyt
a különböző készségfejlesztő programokra, a nyelvoktatásra, a munkakörökhöz kapcsolódó szakmai ismeretek fejlesztését célzó tanfolyamok, workshopok
és konferenciák szervezésére. A fejlesztések természetesen mindig összhangban állnak a bankcsoport üzleti
céljaival, azok prioritásait az egyes szakterületek vezetői
és a humánerőforrás-vezető közösen határozzák meg.
Az elmúlt év legkiemelkedőbb képzési feladatai a következők voltak:

 A z Inter-Európa Bankkal végbement egyesülés
kiteljesítése, elmélyítése nagy feladatokat rótt
a képzési és fejlesztési területre is. Gyakorlatilag
két hónap alatt kellett az IEB-es kollégákat megtanítani
a számukra új IT-rendszerek használatára, valamint
megismertetni velük az egyesült bank termékeit, szol-

A 2008-ban megrendezett, sikertelen választást 2009. februárjában egy sikeresen megtartott második forduló követte.
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gáltatásait és folyamatait. 2008-ban lakossági ügyfélkezelési módszertani képzésekkel erősítettük az IEB-ből
érkező fióki kollégákat. A megfelelő tudás átadására és
a megtanult ismeretek, készségek alkalmazásának támogatására úgynevezett mentori rendszert vezettünk
be a teljes fiókhálózatban.
 A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyeztünk
az intenzív nyelvoktatásra. Ennek érdekében gyökeresen megváltoztattuk a nyelvi képzési rendszerünket.
Az év elején megállapodást kötöttünk a Katedra Nyelviskolával arról, hogy ősztől kezdve nyelvtanárokat biztosítanak kiscsoportos és egyéni angol nyelvoktatáshoz.
Munkatársainknak kedvezményes áron, szemeszterenként 15 000 forintért iratkozhatnak be évente két, egy
őszi és egy tavaszi kurzusra. Az oktatási költség fennmaradó részét és a tananyagot a munkáltató biztosítja
számukra. A teljesen kezdő szint kivételével több szinten indított, legfeljebb 8 fős csoportokban 2008 őszén
országosan összesen 282 fő tanult angolul. Ezen kívül,
amennyiben egyes kollégák munkaköre azt indokolja,
bizonyos esetben az olasz nyelv tanulását is támogattuk.
 Munkatársaink jelentkezhettek felsőfokú bankszakmai távoktató programra, amelynek keretében
az Országos Közoktatási Jegyzékben szereplő banki tanácsadó (szakképesített bankreferens képesítést szerezhették)szerezhetik meg.
 Stabilizáltuk a 2007-ben – strukturálisan – átalakított tréneri erőforrásainkat, aminek eredményeképpen a belső tréneri csapaton kívül egy külső, a bankot kiválóan ismerő, állandó tréneri és coach-csapatot
hoztunk létre. Ily módon a korábbiaknál költséghatékonyabban sikerült a megelőző időszakban megvalósítottnál intenzívebb képzés-fejlesztési jelenlétet elérnünk.
A külsős csapat képzési portfóliójában egyaránt szerepelnek a különböző készségfejlesztő tréningek és coaching
technikák, ugyanakkor korszerű „Development Center”-programokkal is támogatták a szervezetünket.
 Továbbfejlesztettük a MultiLearn elektronikus
távoktató rendszerünket, s alkalmassá tettük a rendszeres szakmai tudásszint felmérésére, valamint – bizonyos esetekben, illetve témákban – az e-tanulásra is. Ezt
a képzési csatornát sikeresen használtuk az integrációs
időszakhoz kapcsolódó átképzési programokban is, s
ezen az oktatási csatornán készítettük elő a 2009-ben
induló, rendszeres fiókhálózati vizsgarendszert is.

 Orientációs oktatásokkal, újabb képzési programokkal, valamint hét fős régiós coach-csapatunk
helyszíni, személyes fejlesztési tevékenységével tovább
erősítettük az egységes lakossági értékesítési és ügyfélkezelési módszertanunkat. Egy értékesítési kézikönyv formájában leraktuk a vállalati üzletkötők 2009-es ügyfélkapcsolat- menedzsment tréningsorozatának alapkövét.
 Képzési csapatunk 2008 júliusában kétnapos,
együttműködést fejlesztő műhelymunkában vett
részt a Bátor Táborban. (A CIB Alapítvány és a Bátor
Tábor együttműködéséről a keretes írásban olvashatók
részletek.)
 2008-ban bővítettük és átalakítottuk a CIB oktatóközpontját. Ennek megfelelően az év második felétől
modern körülmények között, négy, számítógépekkel
felszerelt teremben, valamint három tréning helyiségben, egyidejűleg akár 100 kollégánk is tanulhat.
 Bankcsoportunk 2007-ben felmérte az akkor egyesülés előtt álló két bank (CIB és IEB) szervezeti kultúráját.
A felmérés eredményeire építve indítottuk el a vezetésfejlesztési folyamatunkat, amelynek első lépéseként a bankcsoport 60 felsővezetőjét kétnapos, úgynevezett Leadership workshop programra hívtuk meg.
A workshopok céljai között szerepelt annak az érzetnek
az erősítése, hogy a szervezeti kultúra tudatos formálása közös vezetői feladat és felelősség. A tréningeknek
része volt továbbá a vezető és a vezetői stílusok szerepének közös értelmezése és fejlesztése, az ideális szervezeti kultúrával összhangban.
 Ezen programok után szervezeti kultúránk fejlesztési folyamatának újabb fontos állomása érkezett
el: elindultak a CIB valamennyi vezetője számára
kidolgozott háromnapos vezetői tréningek. Ezeken, a bankcsoport kulturális célkitűzéseivel, valamint
értékeivel összhangban, sokat foglalkoztunk a vezetői
önismeret, attitűd, valamint a készségek fejlesztésével.
Annak érdekében, hogy a CIB vezetésfejlesztési folyamatában használt módszertanról egy belső tanácsadói
kör mélyebb ismereteket szerezzen, 17 főt képeztünk ki
a diagnosztikus eszközök használatára. Ennek köszönhetően a tréningeket követően egy stabil és erős csapat
segíti a középvezetőket a megtanult ismeretek mindennapi alkalmazásában. Húsz felsővezetőnek pedig több
lépcsős, személyes vezetői coachingot készítettünk elő
2008-ban.

Kihelyezett HR-képzés a Bátor Táborban
A krónikus betegségben szenvedő gyermekek élményterápiás kezelésével foglalkozó Bátor Tábor
Alapítvány hatvani táborában szerveztünk kétnapos, együttműködést fejlesztő műhelyt a képzési terület munkatársai számára 2008 júliusában. A Bátor Tábor filozófiája több elemében illeszkedett a CIB
tréningcsapatának programjához, hiszen az esemény elsősorban a nyitottságról, a lehetőségekről és az
összetartozásról szólt. A két nap jó alkalom volt arra, hogy jobban megismerjük egymást, hogy megtanuljuk, hogyan kell fogadni és befogadni az újonnan érkezőket, hogy fejlesszük a belső működésünket,
együttműködésünket, és hogy ezáltal jobb, hatékonyabb, átláthatóbb legyen a munkavégzésünk.

Felelősséggel munkatársainkért Fenntarthatósági jelentés 2008 31

Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám1
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vezetői érdekeltség megteremtését a fióki munkakörök
optimális megszervezésében. Az első éves értékelés bebizonyította, hogy a GÓL-rendszer bevezetése sikeres volt,
hiszen rövid fejlesztési idő alatt egy olyan, csekély erőforrással működtethető rendszert hoztunk létre.
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Teljesítményértékelés
2007 januárja óta működik bankcsoportunkban önálló HR
kontrolling mint vállalatirányítási funkció. Célja, hogy támogassa a szervezet rendelkezésére álló emberi erőforrás
leghatékonyabb felhasználását, annak minden irányítási
szintjén. A terület feladata a munkaerővel kapcsolatos tervezési, végrehajtási funkciók összefoglalása, illetve a tervek megvalósításának mérésekkel való nyomon követése.
A HR kontrolling nyújt továbbá információt a bankcsoport
vezetőségének a munkatársakkal kapcsolatos döntések
meghozatalához.
A CIB 2007-ben vezette be teljesítménymenedzsment-rendszerét (TMR), amelynek segítségével az
év elején kitűzhetők a feladatok minden munkavállaló és vezető számára, és ennek alapján vizsgálhatók az egyéni teljesítmények. A 2008-as célkitűzéseket
és teljesítéseket már ebben az új rendszerben tudták rögzíteni a vezetők, s ehhez tudta kapcsolni a bankcsoport
a mozgóbér- és bónuszkifizetéseket is.
2008. évi célkitűzésként szerepelt a bankcsoport teljes
TMR-rendszerének elektronikus rögzítése, ez azonban
a prioritások változása miatt csak részben valósult meg.
Ugyanakkor elmondható, hogy a tavalyi évtől az öszszes munkatársunk kap a teljesítményére vonatkozó
rendszeres kiértékelést.
Munkatársaink és így vezetőink teljesítményének értékelését a CIB Csoport üzleti stratégiája által meghatározott –
az adott egyénnél értelmezhető gazdasági/társadalmi/környezeti – célkitűzések teljesülésre építettük. A felsővezetők
egyéni és csoportos teljesítményének értékelését – amely
díjazásukat is meghatározza – a vezérigazgató előterjesztése alapján a tulajdonos hagyta jóvá.
Ezzel párhuzamosan bevezetésre került a GÓL rendszer is, ami az értékesítési hálózatban dolgozó munkatársak teljesítményértékelését alakította át. Három célkitűzésünket szerettük volna ezzel a lépéssel megvalósítani:
az értékesítési stratégia és az ösztönzés szorosabb összehangolását; az értékesítési teljesítmény növelését; a fiók-

1

A 2006-os év tekintetében nem rendelkezünk összehasonlítható adattal.

Tisztában vagyunk azzal, hogy munkatársaink számára a
juttatások jelentős motiváló erőt jelentenek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy már a pályakezdőknek is fontos,
hogy egy adott vállalat milyen típusú kiegészítő juttatásokat nyújt számukra.
A CIB Csoport juttatásokkal kapcsolatos irányelveiben nem történt jelentős változás az elmúlt év során.
Az általános juttatások továbbra is a következő elemekből
állnak: foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, utazásiköltség-térítés, CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár, kedvezményes
banki szolgáltatások és kedvezményes dolgozói bankkártyák, munkáltatói kölcsönök, dolgozói lízing, csoportos
személybiztosítás, éleslátást biztosító szemüveg. Ezen kívül továbbra is választható juttatások a családimobil-flotta,
a cafeteria rendszer és a kedvezményes bel- és külföldi
üdülési lehetőségek.
Az időszakos vagy részmunkaidős alkalmazásban lévő
munkatársainkat megilleti valamennyi fenti juttatás, azzal
a feltétellel, hogy az összegszerű juttatásokra munkaidejük arányában jogosultak. Valamennyi munkatársunkra
vonatkozik az a megkötés, hogy a cafeteria rendszer, illetve Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
csak a három hónapos próbaidő leteltével lép életbe, és
egyes kedvezményes munkáltatói kölcsönök egy vagy két
éves munkaviszonyt követően válnak elérhetővé.
A beosztási kategóriák szerinti alapfizetések 2007-es és
2008-as jelentősebb eltérésének oka, hogy a 2008. január
1-jén megtörtént CIB Bank és Inter-Európa Bank integrációjával járó bérek és besorolások harmonizációja a 2008-as
év során nem valósult meg teljes mértékben.
A CIB Csoport alkalmazottainak kifizetett
bérek és juttatások
(személyi jellegű ráfordítások, milliárd forint)
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A férfiak és nők éves alapfizetésének aránya
beosztási kategóriák szerint (átlag, millió forint)
2006

2007

2008

Vezető férfi

12,90

12,71

13,54

Vezető nő

11,24

11,09

11,89

Szakértő férfi

6,52

6,80

7,08

Szakértő nő

6,60

6,73

6,91

Beosztott férfi

3,19

3,56

3,77

Beosztott nő

2,86

3,08

3,35

December 31-i adatok

A csapatszellem erősítése,
közösségformálás
Mivel munkatársaink – hasonlóan a legtöbb vállalat
munkavállalóihoz – ébren töltött idejük jelentős részét
a munkahelyükön töltik, hosszú távon csak akkor lesznek képesek magas színvonalú, hatékony csapatmunkát
végezni, ha közben jól is érzik magukat. Ehhez egyrészt
megfelelő munkakörülményeket kell teremtenünk, de
ugyanilyen fontos, hogy dolgozóink valóban egy közösség részének érezzék magukat. Ez a felismerés vezette a
bankot akkor, amikor kialakította a különböző közösségformáló (formális és informális) eseményeket,
programokat, és ezért támogatja a munkavállalók alulról szerveződő, a csapatszellemet erősítő
kezdeményezéseit is. A korábbi évekhez hasonlóan
2008-ban is számos lehetőséget biztosítottunk az egymás jobb megismerését célzó, jó hangulatú csapatépítő
együttlétekre:

 A z egyes szervezeti egységek munkatársainak minden évben lehetőségük van egy közös kirándulásra
vagy vacsorára.
 A z egyes üzletágak évente megtartják saját, úgynevezett off-site-jukat, amelyen áttekintik az üzletág
előtt álló feladatokat. Hasonlóképpen évente rendezzük meg az összbanki off-site-ot, amelyen a különböző üzletágak vezető munkatársai vesznek részt. Ezen a
rendezvényen a vezetők áttekintést kapnak a bankcsoport előző évi teljesítményéről, valamint az adott évben
a csoport előtt álló feladatokról.
 Számos kulturális és sportprogram szolgálja munkatársaink csapattá válását. A tavalyi évben az Egyesülési Bulival ünnepeltük a CIB Bank és az Inter-Európa
Bank összeolvadását, továbbá ismét megszerveztük a
CIB Mikulást.
 Bankcsoportunk történetében talán soha nem volt még
akkora szükség a harmóniára, a szakmai tudás és az
emberi érzékenység összekapcsolására, mint az elmúlt
év utolsó néhány hónapjában, amikor öröknek látszó

pénzügyi struktúrák inogtak meg. Higgadt mérlegelés,
gyors szakmai válaszok, kiegyensúlyozott emberi reakciók – erre volt (és van ma is) igazán szükség, szükségünk. A CIB Harmónia Díj meghirdetésével 2008-ban
is az volt a célunk, hogy a belső nyilvánosság erejével
támogassuk azokat a munkatársainkat, akik ezekben
a nem mindennapi időkben emberi és szakmai tevékenységükkel mindannyiunk számára követendő példát mutatnak.
 Az egyik legerősebb összekovácsoló erő a közös sportolás. Szerencsére elmondhatjuk, hogy
sok aktívan élő és sportoló munkatársunk van. Nekik köszönhetjük, hogy rendszeres kirándulások, kerékpározások, foci kupák és hatha jóga programok
színesítik a bankos mindennapokat. A CIB Bank minden sportágban saját csapattal képviseltette magát
az augusztus végén megrendezett Magyar Bankok
Sporttalálkozója rendezvényen. Mi magunk külön is
megrendeztük a CIB Foci Kupát. Futócsapatunk az I.
Balaton Szupermaratonon négy nap alatt 195,4 km-t
megtéve, a célba ért nyolcvan csapat közül, korcsoportjában a hatodik, abszolút sorrendben a kilencedik helyen végzett. A CIB focicsapata részt vett egy,
az Intesa Sanpaolo által szervezett labdarúgótornán,
Belgrádban, amelyen a leánybankok csapatai indultak.
A CIB veretlenül megnyerte e tornát.

Megfelelő munkakörülmények
biztosítása
Bankcsoportunk számára nagyon fontos, hogy minden
munkatársunknak biztosítsuk a megfelelő munkakörülményeket, s megteremtsük a biztonságos és kényelmes
munkavégzés feltételeit. Igazán hatékony munkavégzés
csak elégedett, kiegyensúlyozott, a munka és a magánélet egyensúlyát létrehozni képes munkatársaktól várható
el. Munkatársaink egészségének karbantartását rendszeres orvosi és szűrővizsgálatokkal segítjük. A munkavégzés
fizikai körülményeit (megfelelő irodabútorok, világítás,
technikai eszközök, rekreációs helyiségek, étkezési lehetőségek stb.) igyekszünk optimálisan kialakítani. Így tudjuk
ugyanis mérsékelni az üzemi balesetek kockázatát és a betegségekből adódó hiányzások számát. Bankcsoportunk
igyekszik minden szinten magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani munkatársainak.
Tisztában vagyunk azzal, hogy nemcsak a tulajdonosunknak és a bankcsoportunk vezetőségének vannak magas
elvárásai a bankcsoport dolgozóival szemben, hanem fordítva, a kollégáinknak is vannak elvárásaik a bankcsoport
irányába. Ennek megfelelően az elmúlt év folyamán
határozottan kijelöltük az aktív jóléti intézkedések
kibővítésének kulcsfeladatait, az egyénekre koncentráló ÉRTED program keretében.

Felelősséggel munkatársainkért Fenntarthatósági jelentés 2008 33

 A program első lépéseként új dolgozói juttatást vezettünk be október második felében, mellyel az volt
a célunk, hogy minden munkatársunkat segítsük egészségének megőrzésében, illetve támogassuk egészségének mielőbbi visszaszerzésében. A program keretében
bankcsoportunk minden munkavállalójának lehetővé
tesszük, hogy kétévenként kibővített egészségügyi szűrésen vehessen részt.
 November–december folyamán ingyenes, influenza elleni védőoltást biztosítottunk dolgozóinknak.
A lehetőséggel több mint 500 munkatársunk élt.
 Mindemellett természetesen a törvény által előírt,
időszakos, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokon való részvétel 2008-ban is kötelező volt minden
munkatársunk számára.
 Bizonyos vezetői besorolás felett 2008-ban is igénybe
lehetett venni az évenkénti menedzserszűrés lehetőségét.
 A szűrési feladatokat az Oxyvit orvoscsoport végzi,
amely 1994 óta nyújt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat, s mára az egész országot lefedő hálózatot
épített ki. A szolgáltatáscsomag elsősorban szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek megelőzésében, továbbá korai felismerésében nyújt segítséget.
Kiszűrik a betegségre hajlamosító tényezőket, és aktívan segédkeznek az egészséges életmód – megfelelő
étrend és mozgásprogram –, illetve, igény esetén, a legalkalmasabb terápia kialakításában.
 2007 óta minden munkatársunknak – biztosítói partnerünkön keresztül – élet- és balesetbiztosítási védelmet nyújtunk, amely az egyéni igények szerint kibővíthető.

 Sem 2008-ban, sem a korábbi években nem történt halállal végződő munkahelyi baleset.
Munkahelyi balesetek és az azok miatt kiesett
munkanapok száma (nap)
2006

2007

2008

Munkahelyi balesetek száma

9

11

12

Kisesett munkanapok száma

167

265

161

December 31-i adatok

A hiányzásos napok aránya
a hiányzások oka szerint (százalék)1
70%
64,7 64,3
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2006

60%

2007
50%
2008
40%

30%

28,9

27,9 28,4

20%

10%
6,3
0,1

0%
Betegség

0,3

7,6

7,6

0,2

Baleset

Anyasági
távollét

Egyéb

December 31-i adatok

1

Az összes ledolgozott nap arányában, amely 2006-ban 112 064 nap, 2007-ben 148 776 nap, 2008-ban 205 345 nap.
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Felelősséggel a szolgáltatásokban
Ügyfeleink kiemelt érintetteink, akikre komoly figyelmet fordítunk,
és akiknek bankcsoportunkba vetett bizalma nélkül
szintén nem érhetnénk el eredményeinket.
Az ügyfeleinkkel a mindennapos ügymenet során számos
csatornán keresztül kerülünk kapcsolatba. Ezek a csatornák lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tudnivalókról, illetve felületet biztosítsanak arra,
hogy megfogalmazzák aggályaikat, javaslatokat tegyenek
vagy éppen panasszal éljenek. Ezen kívül strukturált formában is kapcsolatba lépünk ügyfeleinkkel, legyen az a kockázatvállalási hajlandóságuk feltárása, vagy különböző
kutatások, így a „100% figyelem” program.

A CIB Csoport ügyfeleinek
megoszlása típus szerint1
800 000
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2007
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542 255
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Ügyfeleink rövid bemutatása
A 2008-as esztendő utolsó negyedévében kirobbant globális válság kedvezőtlen hatásai alól ügyfeleink sem tudták
kivonni magukat. Az Egyesült Államok másodlagos jelzálogpiacáról kiindult krízis megrendítette az ügyfeleknek a bankokba, valamint a bankoknak egymásba vetett bizalmát.
A bizalomhiány természetesen negatív hatással lehet az
ügyfelek lojalitására is: bármilyen működésbeli hiba, pontatlanság, minőségileg kifogásolható szolgáltatás – amelyeket
korábban az ügyfél jobban tolerált – felerősödhet, és elegendő ürügyet szolgáltathat a bankváltásra. Mindezen tényezők miatt a jövőben az eddiginél is nagyobb súlyt
helyezünk ügyfeleink megtartására. Ennek megfelelően
a korábban megkezdett ügyfélbarát programok a 2008-ban
még fontosabb szerephez jutottak.
 A „100% figyelem” programunk keretében végzett
kutatások eredményeit és az ügyfélpanaszokat 2008.
második felében is arra használtuk, hogy tovább javítsuk
folyamatainkat, tovább növeljük szolgáltatásaink minőségét, sezáltal pozitívan formáljuk ügyfeleink véleményét
bankunkról (a program részleteiről a későbbiekben fogunk részletesen beszámolni).
 A hosszú távú ügyfélkapcsolatok fenntartása érdekében dedikált ügyfélmegtartási csapatot hoztunk létre az ingatlanfedezetes hitelek területén. Ezzel az volt a cél, hogy a hitelüket kiváltani szándékozó ügyfeleket az eddigieknél is részletesebben tájékoztassuk a hitelkiváltás lépéseiről, költségeiről,
annak érdekében, hogy megfontolt döntést hozhassanak.
 A hazai pénzügyi szektorban a CIB Bank az elsők között
valósította meg private banking és prémium ügyfélköre számára a bankfióki, illetve a pénztári gyorsított kiszolgálást, a fióki sorszámosztó terminálok segítségével.
1
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A CIB Csoport lakossági ügyfeleinek megoszlása
életkor szerint (százalék)2
2007

2008

0–32 éves

28,6

26,5

33–42 éves

25,5

26,4

43–52 éves

19,9

18,5

53–67 éves

20,8

22,4

67 év fölött

5,2

6,2
December 31-i adatok

A CIB Csoport lakossági ügyfeleinek megoszlása
a bankkal fennálló kapcsolat hossza szerint
(százalék)3
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A z ügyfélszám számítási módszertana 2008-ban megváltozott. A 2007-es adatot ennek megfelelően korrigáltuk,
ugyanakkor a 2006-os év adatainak korrekcióját nem tudtuk megtenni, ezért ezeket nem szerepeltetjük.
Ebben a bontásban 2006-ra nem állnak rendelkezésünkre összehasonlítható adatok.
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Lakossági termékhasználat
2006
Lakossági
hitelállomány
(milliárd forint)

210,5

Lakossági
betétállomány
(milliárd forint)

409,2

2007

2008

289,5

506,9

Ezt a célkitűzésünket különböző eszközökkel kívánjuk
megvalósítani: a termékfejlesztéstől kezdve a földrajzi lefedettségünk növelésén keresztül a készpénzkiadó automatáink „beszédessé” tételéig. Számos módon próbáljuk
tehát biztosítani ügyfeleink esélyegyenlőségét.

A földrajzi lefedettség növelése
471,9

614

Aktív bankkártyák
311 797
száma

354 417

439 283

CIB Internet Bank
aktív ügyfelek
száma

139 415

194 683

99 973

December 31-i adatok

Vállalati termékhasználat
2006
Vállalati hitelállomány1
(milliárd forint)
Vállalati betétállomány2
(milliárd forint)

2007

2008

848,0

1 005,5

1 482,9

590,3

626,5

690,5

Aktív bankkártyák
száma

14 719

17 807

12 155

CIB Internet Bank
aktív ügyfelek száma

21 011

27 415

48 787

December 31-i adatok

Szolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférés
Nagyon fontos számunkra, hogy termékeinkhez a lehető
legszélesebb rétegek férjenek hozzá. Természetesen üzleti
érdekünk is, hogy életkoruktól, anyagi helyzetüktől, lakóhelyüktől és fizikai állapotuktól függetlenül minél többen
igénybe vehessék szolgáltatásainkat. Ezért vagyunk jelen
az ország számos pontján egyre színesebb, a különböző
igényekhez rugalmasan igazodó termékválasztékkal, és
fáradozunk azon, hogy szolgáltatásaink fizikailag is
– otthonról, a bankfiókok akadálymentesítése révén stb. – mindenki számára elérhetők legyenek.
1

A CIB Csoport tagjainak nyújtott hitelek nélkül.

2

A CIB Csoport tagjaitól gyűjtött betétek nélkül.

Bankcsoportunk 2008-ban számos bankfiókkal és képviseleti irodával bővült, részben a korábbi 35 InterEurópa Bank-fiók beolvasztása, részben pedig új fiókok
megnyitása révén. Az említett évben több településen
megerősítettük pozíciónkat: Budapesten öt új fiók létesült, míg négy vidéki településen második vagy harmadik
egységünket nyitottuk meg. Tíz városban (Balatonfüreden,
Dombóváron, Hatvanban, Kalocsán, Karcagon, Komáromban, Pilisvörösváron, Sátoraljaújhelyen, Százhalombattán
és Szentesen) 2008-ban jelent meg először a CIB Bank.
Egyre több bevásárlóközpontban – a budaörsi Tesco áruházban, a békéscsabai Csaba Centerben és az egri Agria
Plázában – nyitottunk új bankfiókot, hogy ezzel is megkönnyítsük a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést a
mindennapi vásárlásaikat intéző ügyfelek számára.
Készpénzkiadó automatáink számát az év végére 228ra növeltük, amelyből 151 bankfiókban, 77 külső helyszínen található.
A földrajzi lefedettséget hatékonyan egészítik ki az
elektronikus csatornáink: a CIB Internet Bank és a CIB24
telefonos ügyfélszolgálat bárhonnan, a nap 24 órájában
elérhető. Kifejlesztettük és bevezettük mobilCIB elnevezésű, okostelefonokra és PDA-kra optimalizált internetbanki
szolgáltatásunkat, amely egyedülálló a hazai piacon.
A CIB Bank a biztonságos online-fizetést lehetővé tevő
CIB Internet kártyával kibocsátói oldalról, az Év Internetes
Kereskedője Díj alapításával pedig szakmai oldalról is elkötelezett az e-kereskedelem és a kártyahasználat fejlesztésében. Ezekkel az új megoldásokkal a „Mastercard - Az év
bankja” versenyen elnyertük „Az év lakossági elektronikus
banki szolgáltatása 2008” címet, valamint a Privátbankár.
hu szervezésében a Legjobb Lakossági Internetbank 2008
díj arany fokozatát.
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Termékek különböző életkorú
ügyfeleinknek
Lényegesnek tartjuk, hogy minden korosztály, valamint a
különböző életkörülmények között élők egyaránt hozzáférhessenek a számukra legmegfelelőbb, az igényeikhez leginkább igazodó és – akár – kedvezményeket nyújtó banki
szolgáltatásokhoz. Ezért fejlesztettünk ki különböző, a korosztályokhoz és élethelyzetekhez speciálisan igazodó – például ügyfeleink egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos
fokozódó érdeklődésére reagáló – termékcsaládokat, amelyek közül az alábbiakban mutatjuk be a legfontosabbakat.

Szia Szimba-számlacsomag
a legifjabbaknak

Kedvezményes Nyugdíjas Termékcsomag
K
 iemelten fontosnak tartjuk, hogy kínálatában az időskorúak igényeinek megfelelő termék is szerepeljen.
Ezért 2008 végén kialakítottuk a CIB Nyugdíjas Termékcsomagot, amely a nyugdíjjal rendelkező, idős
ügyfeleknek kínál kedvezményes banki szolgáltatásokat.
A csomaghoz díjmentesen jár „Orvosi tanácsadó vonal”
szolgáltatásunk, amely a 24 órás orvosi telefonos elérhetőségen keresztül a személyes biztonság érzetét adja
a nyugdíjas ügyfeleinknek.

Termékek fejlesztése
speciális igényű ügyfeleknek

A
 Szia Szimba-számlacsomag, amit 2006 óta kínálunk,
egyedülálló megtakarítási lehetőséget kínál a 6–18 éves
korosztálynak. A terméket újonnan 14. éves koráig igényelheti a gyermek
A
 számlacsomag játékos formában ösztönöz a megtakarításra, és jutalmazza is azt, elősegítve ezzel a fiatal
korosztály pénzügyi ismereteinek, pénzügyi tudatosságának fejlődését.
M
 integy 25 000 ügyfelünk él a termék előnyeivel.
A
 Szia Szimba program 2006-ban elnyerte az „Év megtakarítási terméke” díjat.

CIBezz Kultiprogram a fiataloknak
A
 14–26 év közötti fiatal ügyfeleink számára indított
program lényege, hogy ingyenes belépőket igényelhetnek őket érdeklő zenei koncertekre, vagy más kulturális
eseményekre, kiállításokra, előadásokra.

 Vállalati ügyfeleinknek igyekszünk a méretükhöz és
eltérő pénzügyi hátterükhöz igazodó termékeket, vállalati számlacsomagokat kialakítani.
 Helyi önkormányzatok részére speciális önkormányzati számlacsomaggal rendelkezünk.
 Bankcsoportunk elkötelezett a felelős és fenntartható
működés mellett, amely nem lenne lehetséges érintettjeink igényeinek figyelembevétele nélkül. Ezért,
ezen értékek mentén haladva, 2008 végén három új
számlatípussal jelentünk meg a piacon. A non-profit
tevékenységet végző szervezetek, mint a közhasznú
társaságok, egyesületek, kamarák, alapítványok és
egyházak, két új a működésükhöz illeszkedő számlacsomag – CIB Non-profit Classic és CIB Non-profit
Plusz Számla – közül.
 A társasházak és a lakásszövetkezetek a CIB Társasházi Számlát vehetik igénybe.

Eredményes érintetti párbeszéd:
új számlatermékek non-profit szervezeteknek és társasházaknak
Bankcsoportunk társadalmi felelősségvállalási programjának kiemelt részét képezi a civil társadalommal
és a helyi közösségekkel való együttműködés. A civil szféra támogatásának - elsődleges profilunk alapján
- a termékfejlesztésben is testet kell öltenie: pénzügyi szolgáltatóként, új termékek kialakításával aktívan
kívánunk hozzájárulni közösségi kezdeményezések és célok megvalósulásához. A folyamatot számottevően segítette az a civil párbeszéd, amely 2008 elején a CIB Bank támogatásával „Innovatív helyi fejlesztési módszerek Közép- és Kelet-Európában” elnevezéssel rendezett konferencián kezdődött a bank és
a különböző társadalmi szervezetek között.
Ennek hatására bankunk 2008 végén három új számlatípussal jelent meg a piacon. A non-profit tevékenységet folytató szervezetek a működésükhöz illeszkedő két új számlacsomag – a CIB Non-profit
Classic és a CIB Non-profit Plusz Számla – közül választhatnak, míg a társasházak és a lakásszövetkezetek
a CIB Társasházi Számlát vehetik igénybe. A CIB non-profit számlákat közhasznú társaságok, egyesületek,
kamarák, alapítványok, és egyházak választhatják. A CIB Non-profit Classic Számlát elsősorban a kevés
tranzakciót végző, adománygyűjtő, míg a CIB Non-profit Plusz Számlát a havonta sok tranzakciót kezdeményező, tevékenységüket jellemzően a meglévő vagyonuk kamataiból fedező közhasznú szervezeteknek alakította ki a bank. A CIB Társasházi Számlát társasházaknak, illetve lakásszövetkezeteknek ajánlja
a hitelintézet, annak érdekében, hogy pénzügyeiket testhez állóbb feltételek mellett intézhessék.
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Prémium ügyfelek
K
 iemelt, a banki ügyintézés során gyorsított kiszolgálásban részesülő Prémium ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink körét a MEDICIB-szolgáltatással gazdagítottuk. Ennek keretében ügyfeleink és családtagjaik
díjmentes orvosi call center és Második Orvosi Vélemény-szolgáltatást vehetnek igénybe.

Hozzáférés biztosítása
fogyatékossággal élők számára
Fontos kötelezettségünknek tartjuk annak biztosítását,
hogy szolgáltatásainkhoz mindenki, így a mozgásukban,
látásukban, hallásukban korlátozott ügyfeleink is egyenlő
eséllyel férhessenek hozzá.
 Mozgásukban korlátozott ügyfeleinkre gondolva
valamennyi fiókunkban megkezdtük az akadálymentesítés előkészítését, s az illetékes önkormányzatoktól megkértük az ehhez szükséges engedélyeket.
Új fiókjaink tervezésekor és kialakításakor kizárólag
akadálymentes megoldásokat alkalmazunk. A régebbieknél, ahol ez nem megoldható – például az épület műemléki mivolta miatt –, mozgatható rámpákat
helyezünk el. 2008-ban 33 bankfiók átalakításának
engedélyeztetését kezdtük meg, ennek lezárását követően a CIB Bank fiókjainak 80 százaléka akadálymentesített lesz.
A
 z újonnan telepített ATM-ek esetében a korábbi ,,S” alakú panelek helyett kizárólag síkfelületű, függőleges paneleket alkalmazunk, miáltal az automaták
kezelőfelülete mozgáskorlátozott ügyfeleink számára
is könnyen elérhetővé válik. A jelenleg működő automaták 80 százaléka síkfelületű, függőleges paneles, a
maradék 20 százalék átalakítása pedig 3–4 éven belül
megvalósul.

Világos, érthető kommunikáció
Nélkülözhetetlen, hogy az érintettjeinkkel zajló kapcsolat
a hiteles, érthető és megbízható kommunikáción alapuljon. Az elmúlt évben a következő területeken igyekeztünk
kommunikációs stratégiánkat fejleszteni:

 A tavalyi év egyik legnagyobb kommunikációs kihívása az év elején megvalósított bankegyesítési folyamat
minél zökkenőmentesebbé tétele volt. Ennek érdekében már az egyesülést megelőző évben kiemelt
figyelmet fordítottunk a belső és külső kommunikáció egységes kezelésére. Az ügyfelek alaposan
megtervezett időzítéssel és tartalommal kapták meg az
integrációról szóló, általános és személyre szabott információkat, amit megelőzött munkatársaink megfelelő
kommunikációval történt felkészítése és képzése. A kiemelt ügyfelekkel lebonyolított személyes találkozóktól
a változások mibenlétéről tájékoztató levelekig, a banki

hírlevelekben, honlapokon elhelyezett hírektől a fiókokban található hirdetményekig számos eszközt és csatornát használtunk erre a célra.
A
 z egyesüléssel Magyarország akkori második legnagyobb hitelintézete jött létre. A feszített tempóban
megvalósított folyamat miatt ugyan 2008 első hónapjaiban számottevően emelkedett az ügyfélpanaszok száma, de az átmeneti problémák gyors, szakszerű, és nyílt kommunikációval kezelt megoldása után
jelentős ügyfélelégedettség-növekedést tudtunk felmutatni (ennek részleteiről később szólunk). Ennek igen
pozitív üzleti hatásait a bank pénzügyi eredményeiben
is tetten lehet érni.
A
 z egyesülést követő időszakban, az egyértelmű és
szakmailag alátámasztott kommunikáció érdekében,
CIB Bank Zrt. név alatt bejegyzést helyeztünk
el az index.hu hírportál megfelelő fórumában,
amelyben arra kértük a látogatókat, hogy konkrét problémáikkal forduljanak a CIB panaszkezelési csapatához.
Egyidejűleg honlapunkon létrehoztunk egy „Kérdések
– válaszok” rovatot, amelyben a fórumokon felmerült
kérdések legtöbbjére fogalmaztunk meg válaszokat.
Ezek a kezdeményezések egyértelműen pozitív fogadtatásra találtak a fórumlátogatók között.
A
 fúzióhoz kapcsolódva július 14-étől bankcsoportunk új arculattal jelent meg a nagyközönség előtt.
Arculatváltásunk célja az volt, hogy egyértelművé tegyük a nagyközönség számára: Európa egyik vezető
bankcsoportjának a tagja vagyunk. Az arculatváltással
új logónk és szlogenünk lett.
A
 gazdasági válság miatti félelmek felerősödésének,
illetve a forint jelentős gyengülésének időszakában a
bank több rendezvényt szervezett Budapesten és vidéki
városokban, melyeken igyekezett – vezető elemzője és
független szakértők bevonásával – teljes körűen tájékoztatni private banking ügyfélkörét az aktuális
helyzetről és a várható tendenciákról. A rendezvényeken a bank több száz ügyfele vett részt.
A
 z ingatlanfedezetes hitel hosszú, akár több évtizedes
futamideje során egy-egy ügyfélnek számos kérdése,
igénye merülhet fel. A bizalmon alapuló partneri kapcsolat kialakítása, erősítése érdekében 2008 őszén
kapcsolatápoló, telefonos kampányt indítottunk a 12
hónappal korábban folyósított jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek körében. A beszélgetés során felhívtuk
figyelmüket az akciós időszak lejártát követően várható
törlesztőrészlet-változásra, illetve megköszöntük eddigi
bizalmukat. Arra kértük ezen ügyfeleinket, hogy bármilyen további kérdésükkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz.
Ü
 gyfeleink pénzügyi tudatosságának növelése érdekében – a Magyar Bankszövetséggel együttműködve –
tájékoztatást helyeztünk el honlapunkon, amelyben praktikus tanácsokkal segítjük az érdeklődőket
a számlanyitás és bankváltás átgondolásában, megtervezésében és megvalósításában
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A
 bank – jogszabályi kötelezettségének eleget téve –
egyes befektetési szolgáltatási tevékenységeket, illetve
tanácsadást csak a megfelelő felkészültségű és kockázatvállalási hajlandóságú ügyfelek számára nyújt.
Az ehhez szükséges alkalmassági teszteket felülvizsgáltuk annak érdekében, hogy ügyfeleink számára kön�nyebben érthető és egyszerűbben kitölthető legyen.
 A Magyar Nemzeti Bank felmérései alapján a fiatal korosztály különösen csekély pénzügyi ismeretekkel rendelkezik. A bank fiókhálózatának kezdeményezésére
oktatóanyagot állítottunk össze a fiatalok számára, amelynek segítségével a bank fiókvezetői középiskolákban tartottak oktatást, tájékoztatást a pénzügyi
alapismeretek vonatkozásban.
 Termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok megsértéséből 2008 folyamán nem volt jelentősebb bírság.

Párbeszéd és értő figyelem
A CIB Csoport üzleti stratégiájának egyik alapköve az ügyfélorientált működés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
különösen odafigyelünk ügyfeleink véleményére,
feltárjuk igényeiket, meghallgatjuk, és mielőbb igyekszünk
orvosolni panaszaikat, s észrevételeiket a legnagyobb körültekintéssel használjuk fel szolgáltatásaink minőségének
javítása érdekében. Gazdasági válság idején az ügyfelek
elvárásai megváltoznak, a nagyfokú bizonytalanság miatt
folyamatos megerősítésre van szükség: biztosítani kell az
ügyfeleket a stabil működésről.

 A forint árfolyamának jelentős ingadozása, illetve az
ügyfelek fizetési képességének várható romlása következtében 2008 utolsó negyedévében új projektet
indítottunk, melynek célja az ingatlanfedezetes hitellel
rendelkező ügyfelek hiteleinek átütemezésére vonatkozó belső folyamatok felülvizsgálata, illetve az ügyfelek
fizetési képességének megőrzése.
 Számos megoldást dolgoztunk ki az átmenetileg nehéz
helyzetbe került adósok terheinek csökkentése érdekében. Ezek közül kiemelendő, hogy kedvezményt adunk
a hitel kezelési költségéből, valamint lehetőséget adunk
a hitel futamidejének növelésére, a hiteltörlesztés átmeneti könnyítésére, a devizahitelek forinthitelre való átváltására, továbbá rugalmasan kezeljük az előtörlesztési
kérelmeket.
 2008. november 6-án – másik nyolc kereskedelmi bankkal együtt – megállapodást kötöttünk a Pénzügyminisztériummal a deviza alapú hitellel rendelkező lakossági
ügyfelek részére rendelkezésre álló, a törlesztési terhek
emelkedéséből adódó terhek mérséklését célzó pénzintézeti eszközökről.
 A 2007-ben bevezetett „100% figyelem” programunkat
2008-ban még aktívabban folytattuk. Növekvő számú
ügyfelünk véleményét gyűjtöttük össze interjúk révén

és kérdőíveken keresztül. A véleményeket elemeztük,
majd az azok alapján szükségesnek ítélt változásokat
beépítettük, illetve folyamatosan beépítjük a napi működési gyakorlatunkba. Tovább erősítettük a program
szervezeten belüli kommunikációját, és szorgalmaztuk a hozzá kapcsolódó szemléletmód elterjedését.
A program keretében ügyfeleinknek az eddiginél is
több lehetőséget biztosítunk arra, hogy megosszák
velünk véleményüket a bankunk által nyújtott szolgáltatások minőségéről. A program elindításának legfontosabb céljai: az ügyfél-elégedettség növelése; tartós
versenyelőny elérése; ügyfélorientált szemlélet további
tudatosítása az egész szervezetben. ügyfeleink valós
igényeinek jobb megértése; az irántuk való elkötelezettségünk demonstrálása. Ennek érdekében több
olyan ügyfél-elégedettségi felmérést készítettünk,
amely anyavállalatunk európai uniós ajánlások alapján
alkalmazott sztenderd eljárásaira épülnek.
 A „100% figyelem” program keretében végzett kutatások eredményeit és az ügyfélpanaszokat 2008 második
felében is arra használtuk, hogy javítsuk folyamatainkat,
szolgáltatásainkat, s ezáltal tovább javítsuk ügyfeleink
véleményét bankunkról. A visszajelzések és panaszok
nyomán megvizsgált területeken változtatásokat indítottunk el, a nagyobb ügyfél-elégedettség megteremtése
érdekében elérésére. A program keretében bankcsoportunk munkatársai, mint nagy tapasztalattal rendelkező
ügyfelek, rendszeresen visszajelzést adhatnak a termékekről és szolgáltatásokról egy kifejezetten erre a célra
kialakított intranetes felületen.
 A 2007-ben megvalósított, a panaszkezelési folyamatot érintő változtatások 2008-ban teljes mértékben
beépültek a terület tevékenységébe. 2008 januárja óta
a panaszkezelési gyakorlatunkat work-flow-alkalmazással
támogatjuk. Ez lehetővé teszi a panaszok és az egyéb
ügyfélvisszajelzések egyszerűbb nyomon követését, ezáltal az azokra történő gyorsabb reagálást. Segít abban
is, hogy megfelelő kimutatásokat állítsunk elő a felügyeleti szerveinknek. Az új alkalmazásnak köszönhetően számos területen látványos eredményeket értünk
el, így az év elejihez képest számottevően javult például
a CIB Internet Bank megítélése.
 A z ügyfelek igényeinek jobb megértése érdekében
a lakossági ügyintézők által használt PartnerPult felületen – előre definiált esetekben – motivációs kérdések
(pl.: Miért választotta?, Miért szünteti meg?) jelennek
meg. A felületen az ügyintéző természetesen rögzíteni
is tudja az ügyfelek válaszait, amelyek elemzése hasznos
segítséget nyújt termékeink szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez.
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Ügyfél-elégedettség és panaszkezelés
A 2008-as év folyamán, a „100% figyelem” program részeként, kiterjedt felmérést készítettünk
a CIB Csoporthoz beérkezett panaszokról és az ügyfél-elégedettségről. Ehhez ügyfeleink panaszait
a „100% figyelem” keretében végzett lakossági és kkv-kutatásokat, valamint spontán kérdőíveket használtunk fel. Több mint 12 000 lakossági és 1 000 kkv-ügyfelet kerestünk meg telefonon, szólítottunk meg
fiókjainkban, illetve kértünk fel kérdőív kitöltésére on-line felületeinken.
A felméréséből azt láttuk, hogy 2008 különösen kritikus év volt bankunk számára. Az év elején,
a bankegyesülés kapcsán sokasodtak meg az ügyfélpanaszok, az év második felében pedig a globális
pénzügyi válság miatt ingott meg az általános bizalom a bankvilággal szemben. Ügyfeleink mindkét időszakban a szokásosnál érzékenyebben reagáltak az esetleges hibákra, a nem megfelelően kommunikált
helyzetekre vagy éppen a tájékoztatás hiányosságaira. Ebben a két periódusban a korábbinál lényegesen
nagyobb esély volt arra, hogy esetleg megszűnik a bankunk iránt tanúsított lojalitásuk.
A panaszkezelési work-flow tavaly januári bevezetése óta a korábbinál háromszor több panaszra van
rálátásunk. A panaszok száma a 2008-as év elején jelentősen megnőtt, az integrációs időszakot követően – a második negyedévtől – a korábbi szintre állt vissza, majd a pénzügyi válság hatására az év végére
ismét emelkedett. Így a 2007-es 8 415 vizsgált panasszal szemben tavaly 16 335 panasz érkezett hozzánk.
A PSzÁF-megkeresések száma 274 volt.

Panaszok megoszlása típus szerint (százalék)1
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Mind a CIB24-ben, mind a fiókhálózatban napi rutinná vált a panaszok rögzítése, aminek köszönhetően egyre több lehetőségünk nyílt (és nyílik)
ügyfeleink bankunkkal kapcsolatos problémáinak megismerésére. A megalapozott panaszok aránya negyedévenként csökkent (növekvő panaszszám
mellett), ami részben a működés hiányosságok számának mérséklődésére vezethető vissza, részben pedig
a megalapozatlan panaszok számának növekedésére.
A méltányolt panaszok aránya az év folyamán – céljainkkal
összhangban – nem változott.
Panaszok elbírálása
2008-ban (százalék)2
Megalapozott
Méltányolt

35%

A panaszkezelés válaszideje az év során folyamatosan csökkent: elégedetlen ügyfeleink átlagosan 10,6 nap
alatt kaptak választ panaszukra. A panaszok kezelése egyre nagyobb arányban, átlagban 69 százalékban, a panasz
benyújtásának helyszínén (bankfiók, CIB24) történt meg,
ami lerövidítette a panaszkezelés átfutási idejét és növelte
az ügyfél-elégedettséget.
Az ügyféladatok biztonságos tárolására kiemelt
figyelmet fordítunk, ezért a CIB Bank és az InterEurópa Bank egyesülése során is a legnagyobb körültekintéssel végeztük el a két különálló adatbázis
integrálását. Ennek köszönhetően ügyféladatvesztés
miatt nem is érkezett panasz hozzánk. Az ügyfelek adataihoz való jogtalan hozzáférés miatt összesen 15 esetben
emeltek panaszt ügyfeleink 2008-ban: a panaszra okot
adó esetek kivétel nélkül a számlalevelek kipostázásakor
elkövetett hibákból adódtak. A jövőbeni hibák elkerülése
érdekében szorosabbra fontuk együttműködésünket a kivonatküldést végző beszállítónkkal.

Emberközpontú működés
Működésünk középpontjában az ügyfelek állnak, igyekszünk a szolgáltatásainkat mindig a lehető legmagasabb
minőségi színvonalon nyújtani, az ügyfelekkel az általuk
preferált csatornákon keresztül kapcsolatba lépni, velük
érthetően és udvariasan kommunikálni. A már 2007-ben
sikerrel elindított programjaink az elmúlt évben is folytatódtak, így most csak két témát szeretnénk kiemelni.
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Megalapozatlan
1

A 2007-es és 2008-as év adatai a módszertan változása miatt nem összehasonlíthatók a 2006-os jelentésben közöltekkel, ezért csak két év adait közöljük.

2

Az adatgyűjtés ebben a bontásban 2007 második negyedévében kezdődött.
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Egy szoptatós kismama története
Egy 2008 szeptemberében történt eset sajnálatos, ugyanakkor
fontos tapasztalatot jelentett az ügyfélkap-csolatokban. Egy kisgyermekes édesanya gyermekeivel együtt kereste fel az egyik fővárosi bankfiókunkat. Fiatalabb, másfél hetes gyermekét a bankban, az ügyintézésre várva szoptatta meg. Ennek a helyzetnek
a kezelése során a bank személyzete, az ügyfél véleménye szerint, nem
megfelelő körültekintéssel járt el, ezért ügyfelünk panaszt tett. A nyilvános
szoptatás gyakorlata napjainkban még nem alakult ki, általánosan elfogadott elvek a konkrét helyzettel kapcsolatban nem léteznek.
A CIB Bank az eset kapcsán az alábbi feltétel nélküli bocsánatkéréssel válaszolt: „Függetlenül attól, hogy az adott esetben mi vezetett odáig,
hogy az ügyfél panaszt tegyen, illetve hogy a valóságban mi történt, mélységesen sajnáljuk, ha az ügyfelünk úgy érzi, hogy egy
kollégánk az emberi méltóságában megsértette, és minden további
magyarázat helyett az elnézését kérjük. Az eset kapcsán megtes�szük azokat a lépéseket, hogy ügyfélkapcsolati munkatársaink képzésekor az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapjon a felkészülés
olyan helyzetekre, amikor kisgyermekes ügyfeleket szolgálnak ki.
Mindazonáltal általános gyakorlatunknak mondható, hogy lehetőség szerint a kisgyermekes édesanyákat, terhes nőket igyekszünk
soron kívüli kiszolgálásban részesíteni, vagy legalábbis a sorszámosztó szerinti sorrendnél előbb szólítani/kiszolgálni.”
Arra törekszünk, hogy minden ügyfelünket egyéni igényének
megfelelően a legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki. Ennek érdekében lépéseket tettünk az ügyfeleinkkel történő kapcsolattartás minőségének javítására, és a különböző lehetséges, speciális
élethelyzetekre való felkészülésre. 2008 folyamán előkészítettük,
2009-ben pedig terveink szerint megalkotunk egy olyan speciális magatartási ajánlást, amely megírásához a leginkább érintett
csoportokat, illetve az érdekeik képviseletével foglalkozó szervezeteket vonunk be. A munka során külön figyelmet fordítunk
a kisgyermekes/terhes, idős, illetve fogyatékkal élő ügyfelekkel kapcsolatos egyedi ajánlások megfogalmazására.
A célunk az, hogy többirányú párbeszéddel felmérhessük
igényeiket és azokat a módszereket, lehetőségeket, melyekkel a mindennapi kapcsolattartás magasabb színvonalon, az
eddigieknél is nagyobb figyelemmel folytatódhat. A munka
eredményéről a jövő évi Fenntarthatósági jelentésben fogunk részletesen beszámolni.

Defibrillátorok
a CIB épületeiben
Június–július folyamán, a
hazai bankok közül elsőként,
automata életmentő defibrillátorokat (AED) telepítettünk a CIB Bank hat fővárosi
központi épületébe és négy
vidéki, központi fiókjába,
Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Szombathelyen.
A készülék használatára, valamint az újraélesztés folyamatára szakképzett oktatók tanították be a készülék használatára jogosult
munkatársakat, akik június
végén életmentői oklevelet
is kaptak.
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A CIB Csoport a tágabb közösségben
Közösségi kapcsolataink közé az állami intézményekkel
(kormányzat, önkormányzatok, szabályozó hatóságok, felügyeleti
szervek), a szakmai szervezetekkel (egyesületek, szakmai szövetségek,
kamarák) és a civil szféra (non-profit szervezetek, alapítványok,
helyi közösségek) képviselőivel fennálló kapcsolatainkat soroljuk.

Közösségi kapcsolataink
rövid bemutatása
A bankcsoport szempontjából legfontosabb, és a működésére legnagyobb hatással lévő érintett állami intézmények a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF),
valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
A civil szférával fennálló kapcsolatainkban is mindig arra
törekszünk, hogy a bankcsoport által támogatott társadalmi ügyek a lehető legtöbb értéket teremtsék minden
érintett számára. Ez csak részben jelent anyagi támogatást, mert szakmai partnerségen keresztül is hozzá
kívánunk járulni a civil szektor fejlődéséhez. A CIB Bank
azzal a céllal hozta létre 2005-ben a CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítványt, hogy átláthatóvá tegye a közhasznú tevékenységet végző civil szervetekkel való támogatási kapcsolatát. Az alapítvány működéséről részletek
a keretes írásban olvashatók.
A szakmai szervezetekkel kialakított együttműködésünk is a közösségi kapcsolataink fontos részét képviseli. A gazdaság és a társadalom különböző területeit
képviselő szervezetek olyan érdekszövetségek, amelyek
egy-egy jól körülhatárolható cél mentén szerveződnek.
A részvételünk ezekben a szervezetekben két alapvető ok
miatt fontos. Egyrészt lehetőséget ad a szakmai párbeszédre, másrészt strukturált érdekszövetségként a bankcsoport és a bankszektor érdekeit ily módon is képviselni,
védeni tudjuk.
A bankcsoport társadalmi felelősségvállalási programjának
fontos részét képezi a civil társadalommal és a helyi
közösségekkel való együttműködés. A civil szféra támogatásának – a bank elsődleges profilja alapján – a termékfejlesztésben is testet kell öltenie: pénzügyi szolgáltatóként,
új termékek kialakításával aktívan kívánunk hozzájárulni
közösségi kezdeményezések és célok megvalósulásához.
A folyamatot jelentősen segítette az a civil párbeszéd, amely
2008 elején a CIB Bank támogatásával megtartott Euclidkonferencián (lásd keretes írásunkat) kezdődött a bank és
különböző társadalmi szervezetek között.
A CIB Csoport semmilyen módon nem támogat politikusokat vagy politikai pártokat, illetve azokhoz kapcsolódó
intézményeket.

Konferencia a pénzügyi
és civil szektor együttműködéséről
Az Euclid Network, a nem-kormányzati szektor vezetőinek európai hálózata első kelet-közép-európai konferenciáját „Innovatív helyi
fejlesztési módszerek Közép- és Kelet-Európában” címmel rendezte meg Budapesten, 2008.
április 18-án. A CIB Bank főtámogatói segítségével létrejött, csaknem 100 résztvevővel megtartott konferencia fő célkitűzése az volt, hogy
olyan új megközelítést alakítson ki a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, amely nagyban
alapoz a civil- és állami szervezetek, valamint
a pénzügyi vállalatok együttműködésére. Egy
ehhez hasonló multi-stakeholder (több érintettet bevonó) megközelítés olyan regionális
fejlődés alapja lehet, amelyben részt vállalnának a különböző vállalatok, a közszféra és
a harmadik szektor vezetői, különböző európai intézmények és multilaterális szervezetek.
A konferencia idején, majd az azt követő időszakban történt szakmai egyezetésekre, és az
ezekből levont tanulságokra építve a CIB Bank
megújította a non-profit szervezetek számára
kínált számlatermékeit.

Együttműködés a hatóságokkal
A CIB Csoport nagy hangsúlyt helyez a törvénytisztelő,
a jogszabályoknak mindenben megfelelő működésre.
Alapelvünk, hogy az állami hatóságokkal teljes mértékben együttműködünk, kéréseiket, utasításaikat
betartjuk.

 Még 2007 végén indított eljárást két termékünk kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), megtévesztő
reklámkommunikáció miatt. A vizsgálat 2008-ban zárult le, s a hivatal 90 millió forintos bírságot szabott ki
bankunkra.
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 2008 folyamán – az Európai Bizottság által indított versenyeljárások nyomán – a versenyt korlátozó piaci magatartás miatt eljárás indult 23 hazai bank, továbbá a VISA
és a Mastercard kártyatársaságok ellen, a bankkártyás
vásárlásokhoz kapcsolódó belföldi bankközi díjak ügyében. Az eljárás még nem zárult le, folyamatos az egyeztetés a GVH és az érintett bankok között a szükséges
kötelezettségvállalásokról.

Aktív részvétel
a szakmai szervezetek munkájában
 A CIB Bank az elmúlt évben 30 szövetség és szakmai
testület munkájában vett részt. Olyan szervezetekben
vagyunk jelen, mint a Magyar Bankszövetség, amelynek
alelnöki tisztét 2008 második felében dr. Török László,
bankunk akkori vezérigazgatója töltötte be. A bankszövetség legfontosabb feladata a tagjait érintő szakmai
érdekek képviselete, érvényesítése, a szakmai álláspontok kialakítása. A lakossági bankszolgáltatások színvonalának emelését célzó, a Magyar Bankszövetség által
koordinált munkáról részletek az Ügyfeleink fejezetben
olvashatók.
 A Magyar Lízingszövetség alelnökévé választotta
Galambos Tibort, a CIB Lízing Csoport vezérigazgatóját, aki egyben az etikai bizottság vezetője is. A szövetség 1991-ben 12 lízingcég részvételével alakult, jelenleg
52 finanszírozó cég és 25 pártoló vállalkozás a tagja.
 Hajdú Egon, a Treasuryn belül működő kamat desk
(IR-trade) vezetője, június 30-án öt évre a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság úgynevezett választottbírója lett.

Civil szervezetek támogatása
Társadalmi felelősségvállalási programunk része a civil társadalom, a non-profit szervezetek támogatása. Ez csak
részben jelent anyagi támogatást, mert úgy gondoljuk,
hogy elsődleges profilunk alapján pénzügyi szolgáltatóként is aktívan hozzá kell járulnunk a helyi közösségek
kezdeményezéseinek megvalósulásához. Ennek megfelelően két fontos irányba indultunk el, amelyekről korábban
már részletesen beszámoltunk (lásd: non-profit számlacsomagok, Euclid-konferencia). A közhasznú szervezetek
pénzügyi támogatását továbbra is a CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány végzi (az alapítvány működéséről
a keretes írásban olvashatók részletek).
Támogatási tevékenységünk négy fő célterülete
2008-ban is a gyermekegészségügy, a pénzügyi oktatás, a zenekultúra és képzőművészet, valamint a környezetvédelem volt. Alapelvünk, hogy az arra érdemes

civil szervezetekkel, alapítványokkal hosszú távú, stratégiai
partneri viszonyt alakítunk ki, amely hozzájárul ezen szervezetek működésének kiszámíthatóságához, hosszú távú
tervezhetőségéhez, és lehetővé teszi nagyobb ívű programok megvalósítását is. A stratégiai viszony ezen kívül azt
is jelenti számunkra, hogy a pénzbeli támogatáson felül
egyéb módokon, például önkéntes munkával, szaktudásunkkal is segítjük a szervezeteket. Kiemelt támogatott
területeink:

Gyermekegészségügy
A CIB Bank a krónikus betegségben szenvedő gyermekek
táboroztatását végző Bátor Tábor Alapítvány stratégiai
partnere. Hosszú évek óta támogatjuk különböző programjaik és fejlesztéseik megvalósítását. Hiszünk abban,
hogy a társadalmi elkötelezettség ösztönzően hat belső
folyamatainkra, ezért minden lehetőséget megragadunk
arra, hogy a különböző kezdeményezéseink között kapcsolódási pontokat találjunk, ezzel is erősítve ezen lépéseink hatásait. 2008-ban Budapesten újra megszerveztük
az AC Milan Junior Camp labdarúgó tábort, amelyben
több, krónikusan beteg bátor táboros gyermek vett részt.

Egészséges életmód
Az Egy csepp figyelem Alapítvány a cukorbetegség korai kimutatásán kívül nagy súlyt helyez az egészségtudatos
életmód népszerűsítésére is. Az alapítvány jóvoltából már
200 magyarországi középiskola rendelkezik vércukormérő
készülékkel, és csaknem 3000 egyetemista tesztelhette az
egészségi állapotát az alapítvány által szervezett ingyenes
egészségnapokon. 2005 novembere és 2008. december
31. között az alapítvány hat médiakampányt indított és finanszírozott támogatói – köztük a CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány – segítségével, amelyek több millió
emberhez juttatták el az egészséges életmód szükségességének gondolatát.

Környezetvédelem
A Magyar Kerékpárosklub „Bringázz a munkába!” elnevezéssel 2008 őszén szervezte meg a kerékpáros munkahelyi közlekedést népszerűsítő kampányát. A kampány
weboldalán regisztrálók virtuális csapatokat alkotva teszik
közzé az általuk a munkahelyükig kerékpárral megtett
távokat. Az így kialakuló versenyben nano-, mikro-, kis-,
közepes és nagyvállalati kategóriában versengenek a cégek. A kezdeményezés évenkénti lebonyolításához a CIB
Alapítvány jelentős támogatással járult hozzá.
Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület egy független és professzionális környezetvédelmi szerveződés,
amely 16 éve dolgozik az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások kiterjedt használata és a fenntartható
energiafogyasztási stratégia és energiapolitika érdekében.
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Az egyesület által indított országos Lakcímke kampány
célja az volt, hogy segítse a tanúsítványi rendszer minél
nagyobb társadalmi elfogadottságát, és támogassa a lakosságot energiahatékonysági beruházások megtételében. Ezen cél megvalósulását segítette 2008-ban is a CIB
Alapítvány.

Kultúra
A Zeneakadémia Népzenei Tanszakával sokrétű
együttműködést épített ki az alapítvány. Hozzájárult többek között a népzenei kincs gyűjtéséhez, digitális feldolgozásához, tananyagok megszületéséhez, fontos hangszerek
megvásárlásához, a legtehetségesebb hallgatók anyagi támogatásához, táncházak megrendezéséhez.
A CIB Társadalmi Felelősségvállalási Alapítvány
által kifizetett támogatások (millió forint)
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CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány
A CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítványt
a CIB Bank azzal a céllal hozta létre 2005-ben,
hogy a fenntartható fejlődés szempontjából fontos célok megvalósulását képviselő, közhasznú
tevékenységet végző szervezeteket támogasson,
valamint felhívja a társadalom figyelmét e közérdekű célok fontosságára. Az alapítvány a vagyonából a hozzá írásban beérkezett kérelmek alapján nyújt támogatást.
Az alapítvány támogatási gyakorlatában kiemelt
szerepet kap a gyermekegészségügy, a zenekultúra, a pénzügyi oktatás, valamint a környezetvédelem területén jelentős eredményeket felmutató szervezetek támogatására. A támogatások
odaítéléséről a kuratórium dönt általában negyedévente megtartott ülésein (az alapítvány alapító okirata évente legalább két kuratóriumi ülés
megtartását írja elő). A kuratórium tagjai 2008ban az alábbiak voltak:
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CIB Bank az igényes művészetért
Egyebek között a CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány támogatásával a KOGART Művészeti Alapítvány fiatal tehetségek felkutatásába
kezdett. A fiatal művészek alkotásaiból egyfelől
kiállításokat szervez, másfelől vásárol közülük.
Az első kiállítás 2008 decemberében nyílt meg
a nagyközönség számára.
A CIB Bank volt a főtámogatója a novemberben
megrendezett Budapest Art Fair 2008-nak, hazánk legnagyobb művészeti vásárának.
Bankunk szponzorálta a Magyar Nemzeti Galéria
nagysikerű reneszánsz kiállítását, a Mátyás király
örökségét.

A CIB Alapítvány a működéséről és a kuratórium döntéseiről rendszeres beszámolókat tesz
közzé, amelyeket az érdeklődők az alapítvány
www.cibalapitvany.hu címen elérhető honlapján
olvashatnak el. A CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány az elmúlt években számos közhasznú szervezet támogatásával igyekezett segíteni
olyan területeken, amelyek mindannyiunk számára kiemelt jelentőséggel bírnak. Az alapítvány
három éves fennállása során eddig mintegy 70
szervezetet, egyesületet, alapítványt részesített
összesen több mint 170 millió forint támogatásban. Büszkék vagyunk eddig elért eredményeinkre, és a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy
a CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány továbbra is valós értéket képviselő programokat támogasson, s ezáltal részese legyen a legkiválóbb
itthoni kezdeményezéseknek. A CIB Társadalmi
Felelősségvállalás Alapítvány által 2008-ban támogatott szervezetekről a mellékletben találhatók részletek.
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Egyre több élmény a Bátor Táborban
A Bátor Tábor Alapítvány élményterápiás táboraiba évente több száz, krónikusan beteg gyermek érkezik
a hazai gyermekkórházakon keresztül. 2008-tól a táborban nemzetközi program is indult cseh és lengyel
gyermekek részvételével. A CIB Alapítvány több területen folytat együttműködést a Bátor Tábor Alapítvánnyal: támogatásai révén a tábor több épülettel (például a CIB-lakkal), akadálypályával, szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas eszközökkel, továbbá kerti fejlesztő eszközökkel bővült.
A Bátor Tábor Alapítvány minden évben számos fejlesztést, projektet hajt végre. A tavalyi évben megvalósított tervek közül a következőket emeljük ki: felépült egy magas-kötélpálya; számos konferenciát szerveztek a régió legnagyobb gyermek-egészségügyi központjai számára; elindult a szelektív hulladékgyűjtést
a Bátor Táborban; kialakításra került egy korszerű fotóstúdió; év közben egynapos családi találkozókat
szerveztek táborozóiknak; a Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekonkológiai-hematológiai Szekciójának fejlesztési segítségével kialakultak a hemofíliás gyerekek táborozásának a feltételei. Tavaly nyáron
395 daganatos, cukorbeteg, hemofíliás és krónikus ízületi gyulladásban szenvedő gyermek gazdagodott
életre szóló élményekkel a Bátor Táborban. Ez azt jelenti, hogy 2008-ban több mint másfélszeresére nőtt
a táborozók száma. Ősszel pedig 38, beteg gyermeket nevelő család érkezett a hatvani táborba.
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Környezeti hatásaink
Napjainkban már mindenki tisztában van azzal, hogy a klímaváltozás
nem pusztán egy elmélet, hanem maga a valóság.

Ez pedig azt jelenti, hogy évről-évre egyre többet kell tennünk működésünk káros környezeti hatásainak mérséklése
érdekében. Arra törekszünk tehát, hogy a működésünkből
adódó közvetlen és közvetett környezeti terhelést a lehető

legkisebbre csökkentsük. Az alábbi táblázat segítségével
nyomon követhető a CIB Csoport közvetlen környezetterhelésének alakulása az elmúlt évek során.

A CIB Csoport legfontosabb környezeti mutatószámai1
M.e.
Energiafelhasználás összesen

GJ

Villamosenergia-felhasználás
Egyéb megújuló energia

20062

2007

2008

88 353

101 730

131 696

kWh

11 416 187

14 472 439

20 162 303

kWh

-

73 000

115 189

m

854 682

854 649

1 053 435

l

443 249

646 967

728 890

Vízfelhasználás

3

m

25 284

28 502

30 295

Gépjárműflotta

db

290

391

450

Papírfelhasználás

kg

158 726

168 432

238 896

Egy főre eső energiafelhasználás

GJ/fő

30,7

33,14

35,7

Egy irodai m2-re eső energiafelhasználás

GJ/m2

Földgázfelhasználás

3

Üzemanyag-fogyasztás

Energiafelhasználásból eredő CO2-kibocsátás

t

3

Egy főre eső energiafelhasználásból eredő CO2-kibocsátás

t

1,33
7 355

1,44
9 082
2,96

3,24
8,21

m /fő

8,8

9,3

Egy főre eső papírfelhasználás

kg/fő

55,2

54,9

Környezeti irányítás
A környezeti hatások mérséklését célzó konkrét feladatokra vonatkozóan a 2006-ban elfogadott környezetvédelmi
és munkavédelmi program ad iránymutatást. Továbbra is
fontos prioritásként kezeljük környezeti hatásaink
minél pontosabb megismerését és feltérképezését,
mind az energiafelhasználás, mind pedig a – kibocsátás oldalán. A CIB Bank 2008 végén nagyszabású belső kampányba kezdett annak érdekében, hogy elősegítse
a tudatosan környezetkímélőbb és energiatakarékosabb
munkavégzést. Körleveleinkben ötletekkel, hasznos tanácsokkal segítjük a környezettudatosabb gondolkodás formálását, ugyanakkor nyitottak vagyunk minden, a kollégáinktól származó megoldási javaslatra. Egyre több számítógépen, irodai elektromos eszközön jelenik meg a „Kapcsolj ki, ha nem használsz!” feliratú figyelmeztető matrica.

11 958

2,56

Egy főre eső vízfelhasználás

3

1,46

64,8

A bankon belüli felelős környezettudatos magatartás mellett, programjainkkal, támogatási politikánkkal, igyekszünk
ezt a szemléletet ügyfeleinknek és a társadalom szélesebb
csoportjainak is átadni.
Egyértelmű sikerként könyveljük el az egy főre eső vízfelhasználás tudatos mérséklését, amely részben a tudatformáló belső kampánynak, részben a víztakarékos szerelvények alkalmazásának köszönhető. A CIB Bank és az
Inter-Európa Bank összeolvadása révén a századfordulón
épült patinás Szabadság téri székház került a CIB Csoport
ingatlan-portfoliójába, melynek energia felhasználása nagyobb a legújabb technológiák figyelembevételével épített
modern székházakhoz képest, valamint ennek révén nőtt
az egy főre eső irodaterület is. Az épület technológiai és
építészeti adottságai magyarázzák az egy főre jutó energiafelhasználási mutatók kedvezőtlen alakulását.

1

A 2006-ra és 2007-re vonatkozó egyes adatokat korrigáltuk az adatgyűjtés, illetve a módszertan pontosítása miatt.

2

 2006-ra vonatkozó adatok (kivéve gépjárműflotta és üzemanyag fogyasztás) csak a CIB Bank Zrt. adatait tartalmazzák.
A
A 2008-as adatok alapján elmondható, hogy a Bank és a Csoport adatai közötti eltérés 2006-ban nagy valószínűséggel 4% alatt volt.

3

N em tartalmazza a repülőutak révén kibocsátott CO2 mennyiségét. A számítást a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
és a World Resources Institute (WRI) által fejlesztett ún. GHG Protocol Initiative segítségével végeztük.
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Energia-felhasználás
A megújuló energiaforrások kihasználása érdekében
2006-ban napkollektorokat telepítettünk a Petrezselyem utcai székházunk tetejére, hogy gazdaságosabban, környezetkímélőbb módon és fenntarthatóan oldjuk meg az irodaház melegvízellátását.
A projekt első szakasza rendkívül sikeresnek bizonyult, s
számításaink szerint a beruházás a vártnál rövidebb idő
alatt – a tervezett 11 év helyett a jó hatásfok és a növekvő
energiaárak mellett már nyolc év alatt – fog megtérülni.
2007-ben első napkollektoraink működése révén összesen
mintegy 7 700 m3-rel kevesebb földgázt használtunk fel,
mintegy 800 000 Ft értékben, így összesen 15,2 tonnával
csökkent károsanyag-kibocsátásunk. A 2007-es évben a
CIB Csoport éves földgázfelhasználásának 0,9%-át váltotta ki a napkollektorok által termelt energia. A kedvező
eredményen felbuzdulva 2007-ben folytattuk a napkollektorok telepítését: a Medve utcában lévő központi székházunkban és szintén Medve utcai új épületünkben, illetve a
CIB 24 épületében telepítettünk további berendezéseket.
Ennek köszönhetően jelenleg három központi épületünk
melegvízellátását csaknem 60 százalékban ebből a forrásból biztosítjuk. Napkollektoraink 2008-ban annyi energiát
termeltek, amely fedezné egy átlagos magyar háztartás
hét éves földgázfelhasználását, és mintegy 1,5 millió forint
költségmegtakarítást sikerült elérnünk révükön. A 2008as évben így 11166 m3 földgázt, a teljes éves felhasználás
1,06 százalékát takarítottunk meg, ezzel pedig 22 tonnával csökkentettük károsanyag-kibocsátásunkat.
A fenntartható fejlődéshez az energiaforrások felelős felhasználásával, a pazarlás és a szükségleteink csökkentésére irányuló lépésekkel, valamint az energia ésszerűbb és
hatékonyabb felhasználásával mindannyian hozzá tudunk
járulni. Igyekszünk minden munkatársunkat meggyőzni arról, hogy ha betartjuk a környezeti terhelésre
legjobban kiható, a fűtésre, világításra, az irodai és konyhai
berendezésekre vonatkozó tanácsokat, jobb munkakörülményeket teremthetünk, és elősegítjük a fenntarthatóság
kultúrájának elterjedését. Ez ügyben számos tanáccsal, ötlettel segítettünk munkatársainknak, akiket így kértünk az
ésszerű energiahasználatra:

 A fűtési szezon kezdetén a helyiségek megfelelő szellőztetésére, a hőszabályozás használatára hívtuk fel a figyelmet.
 Optimálisan használt világítással sok energiát lehet
megtakarítani.
 A z irodai és konyhai gépek helyes használatával, például a különböző berendezések töltőjének használat
utáni kihúzásával, a nem használt számítógépek és
monitorok kikapcsolásával, illetve a munkavégzés utáni
áramtalanítással – a készenléti mód helyett teljes kikapcsolással – szintén sok energia takarítható meg.
 Megkértük kollégáinkat a liftek ésszerű használatára is.

Papír-, irodaszerés vegyianyag-felhasználás
Az elmúlt évben bankunkban tovább nőtt a papírkímélő megoldások és szolgáltatások száma.
 A CIB Lízing bevezetett egy új, elektronikus számlázási
rendszert a lízing- illetve kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfelei számára, amely nemcsak költségeket, hanem
a papírfelhasználást is jelentősen csökkenti, ezzel jelentősen hozzájárulva a környezeti fenntarthatósághoz.
 Szintén a környezettudatosság jegyében, a – főként fiatalokat megcélzó – CIBezz folyószámlatermékkel
igyekszünk visszaszorítani a papíralapú postai csekkek
nagy tömegű kibocsátását.
 Bankunk munkavállalóit is arra ösztönözzük, hogy
a papíralapú havi számlakivonatról térjenek át a
környezetkímélőbb elektronikus változatra: 3-4
ezer számlatulajdonos dolgozó számlakivonatát a jövőben már nyomtatjuk ki, ezáltal jelentős papír- és költség
megtakarítást értünk el.
 Belső levelezésünk legnagyobb része már az intranet hálózaton keresztül folyik, és minden kollégánkat arra kérünk, hogy csak a legszükségesebb esetben
nyomtassa ki az elektronikus levelek tartalmát. Ugyanígy, a bankon kívülre postázott üdvözlő- és meghívókártyák nagy része is elektronikus formában jut el az
érintettekhez.
 Korlátozzuk a színes nyomtatások és fénymáslások számát: valamennyi dolgozónkat megkértük, hogy
a valóban szükséges nyomtatásokat, másolásokat fekete-fehérben végezze. Racionalizáltuk a nyomtatókapacitást, a kis helyi nyomtatókat, ahol lehetett, központi,
nagyobb teljesítményű gépekre cseréltük. Ösztönöztük
továbbá a kétoldalas nyomtatást.
 Ugyanakkor továbbra is szem előtt tartjuk, hogy amen�nyiben lehetséges, a felhasznált papírokat minél nagyobb arányban hasznosítsuk újra.

Hulladékok keletkezése és gyűjtése
Továbbra is fontos szempont számunkra, hogy munkánk
során minél kevesebb fölös hulladékot termeljünk,
illetve, hogy a keletkezett hulladék ne váljon szemétté, hanem minél nagyobb arányban kerüljön újrahasznosításra.
 Ennek érdekében a budapesti központi épületekben
irodai papírhulladék-gyűjtőket helyeztünk ki, így az
ott dolgozó munkatársainknak lehetőségük nyílik arra,
hogy szelektíven gyűjtsék a munkájuk során keletkezett
papírhulladékot. Ugyanígy papírgyűjtőket helyeztünk
el a fénymásoló helyiségekben is. A papírhulladékot
a központi zúzdában ledaráljuk, és bálák formájában a Csepeli Papírgyárba szállítjuk, ahol azt újrahasznosítják.
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 Külön gyűjtjük a PET-palackokat is, amelyek tömörítésére zsugorítógépeket állítottunk üzembe. A szelektált és tömörített műanyaghulladékot újrahasznosítás
céljából szállíttatjuk el.
 A keletkezett elektromos hulladék szakszerű feldolgozása érdekében bankunk megállapodást készített
elő az elmúlt évben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesülettel. Ennek értelmében a CIB Bank működése
során keletkező elektronikai hulladékokat az egyesülethez tartozó elektronikai hulladékfeldolgozó üzemnek
adjuk át, s ezzel fontos környezetvédelmi célok megvalósítása mellett az arra rászoruló emberek foglalkoztatását segítjük elő.
 A munkánk során elhasznált elemeket központilag
gyűjtjük, és szakszerű kezelésükről gondoskodunk.

A keletkezett hulladékok mennyisége
típusok szerint (kg)1

Környezeti szempontok
az alaptevékenységünkben

2007

2008

13 700

23 840

Csomagolóanyag

1 160

1 000

Irodagép

1 700

2 960

900

1523

Használt elem

100

365

Ózonréteget károsító
hulladék (pl. hűtőszekrény)

800

1 158

0

365

17 460

29 688

Papír

Veszélyes hulladék

Egyéb
Összesen

A közlekedés hatásai
 Bankcsoportunk dolgozóinak közlekedése során kibocsátott károsanyagok csökkentése érdekében tovább
folytattuk a kerékpáros közlekedés támogatását:
2008-ban új kerékpártárolókat építettünk a Petrezselyem utcai, a Medve I és a Medve II irodaházakba, valamint – a Magyar Kerékpáros Szövetség támogatásával
– 37 bankfiók esetében kaptunk közterület-foglalási engedélyt a fiókok előtti kerékpártárolók telepítésére.
 Így, több éves munka eredményeként, létrehoztuk
az alapvető kerékpáros infrastruktúrát: 71 őrzött
kerékpártároló, zuhanyzók és öltözőszekrények teszik
lehetővé, hogy a CIB Bank központi épületeiben tevékenykedő csaknem 2 300 munkatársunk környezettudatos és egészséges módot választhasson a mindennapi
közlekedésre otthona és munkahelye között.
 Együttműködési megállapodást készítettünk elő a Magyar Kerékpárosklubbal és a Studio Metropolitana-val,
amelynek keretében – 2009-ben – a CIB Csoport megkezdheti a legnagyobb központi székházában dolgozó

1

Az adatgyűjtés 2007-től teljes körű.

mintegy 900 munkatársát érintő Munkahelyi Közlekedési Tervek kidolgozását. A program olyan, vállalatok
által kidolgozott intézkedések összessége, amelyek az
autós forgalom arányának, így az ezzel járó költségeknek
és káros környezeti hatásoknak mérséklését célozza.
 A z őszi, Bringázz a munkába! akció keretében 45
munkatársunk összesen 3 846 kilométert tekert, amivel
715 kilogramm széndioxid kibocsátásától kímélte meg a
környezetében élőket.
 A 2008-ban sikeresen lezárult gépjárműtender
eredményeképpen a hybrid meghajtású gépjárművek
három típusa került be a választható kategóriák közé,
amelyből – a gépjármű irányelveknek megfelelően – két
típus (Honda Civic és Toyota Prius) ,,D”, egy pedig (Lexus
GS 450) pedig ,,A” kategóriába sorolható.

 Amint eddig is, ezután is igyekszünk maximális mértékben szem előtt tartani a hosszú távú környezetvédelmi stratégiánkat. Belső és külső kommunikációnkban egyaránt hangsúlyozzuk, hogy bankunk
számára elengedhetetlenül fontos a környezeti értékek
megóvása.
 Belső kommunikációs kampánnyal segítettük
munkatársainkat a ,,zöld szemléletmód” elsajátításában. Egyebek között az Intraneten megjelent, a környezettudatossággal kapcsolatos cikkekben (pl. energiatakarékosság, papírtakarékosság, hulladékgyűjtés
stb.) felhívtuk figyelmüket az energiaforrások tudatos
használatára és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, valamint ,,Kapcsolj ki, ha nem használsz!” feliratú
matricákat helyeztünk el elektromos munkaeszközein
(monitorok, nyomtatók, számítógépek).
 A vállalati üzletág fokozottan figyel azokra az igényekre, amelyek társadalmi és környezeti szempontból kiemelt
jelentőséggel bírnak. Ilyenek többek között az energiahatékonyságot, a hulladékhasznosítást, a megújuló energiaforrásokból történő energiatermelést segítő beruházások.
A második félévben több mint tízmilliárd forint értékű hitelkérelem tekintetében született pozitív döntés.
 Igyekszünk szerepet vállalni a környezetkímélő energiafelhasználás tudatosításában, ezért évek óta támogatjuk az Energia Klub civil szervezet törekvéseit és
munkáját. Bankunk támogatásával megjelent egy iránymutató kézikönyv az energiatakarékosságról, amelyet
munkatársaink számára is elérhetővé tettük.
 A beszerzési folyamatok és projektek értékelésénél figyelembe vesszük, hogy a tenderen részt vevő beszállítók közül melyik használ fel újrahasznosított
alapanyagokat. Dolgozunk egy beszállítói nyilatkozaton, amelyben a potenciális ajánlattevő nyilatkozik
a környezettudatos működéséről.
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Függelék
Díjak, elismerések

Zöld béka-díj

Generali dicsérő oklevél

A CIB Bank nyerte el 2008-ban a Zöld béka-díjat, amelyet
azok a közép-európai vállalatok kaphatnak meg, amelyek
az adott évben a legjobb környezeti vagy fenntarthatósági
jelentést készítik. A Zöld béka-díjat tavaly osztotta ki hetedik alkalommal a Deloitte Magyarország Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft.

Bankcsoportunk stratégiai partnere, a Generali-Providencia
Biztosító Zrt. dicsérő oklevéllel ismerte el a CIB Biztosítási
Alkusz teljesítményét. Az elismerés súlyát mutatja, hogy
a Generali országosan öt ilyen oklevelet állított ki, de a legnagyobb, a központi régiónak – a Vállalati és Nemzetközi
Üzletek Igazgatóságának – elismerését a CIB Biztosítási
Alkusz szerezte meg, megelőzve ezzel több száz közvetítőt, köztük vezető nemzetközi biztosítási alkuszokat is.

Effie díj – két ezüst Effie-s reklámfilm
Idén hetedik alkalommal szervezte meg a Reklám Világszövetség (IAA) Magyar Tagozata és a Magyarországi
Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) a hatékony reklámozás szimbólumává vált Effie-t. A CIB Bank
két kategóriában is ezüst Effie-t nyert: image-kategóriában az „Állati doki” kommunikációs kerettel, míg a pénzügyi szolgáltatások kategóriájában a „CIB KKV Bázis Üzleti
Számla” kampánnyal.

CIO 2008 díj

MasterCard – Az év bankja, 2008
– az év bankja és az év lakossági elektronikus
banki szolgáltatása

Legjobb Lakossági Internetbank 2008
– Aranyfokozat

Október 16-án, hazánkban immár harmadik alkalommal
osztották ki a „MasterCard – Az év bankja, 2008” megmérettetés kilenc kategóriájának díjait. A kilenc első helyből
kettőt, Az év bankja fődíjat és Az év lakossági elektronikus
banki szolgáltatása díjat, valamint négy második helyezést nyertünk el. Újdonság, hogy ebben az évben „Az év
társadalmilag felelős bankja” díjért is versenybe szálltak a
résztvevők. Az e kategóriában beadott jelentkezések azt
bizonyítják, hogy a társadalmi szerepvállalás egyre fontosabb helyet foglal a pénzintézetek céljai között.

Superbrand díj
A Superbrands Szakértői Bizottság döntése alapján a CIB
Bank 2008-ban – immár negyedszer – is elnyerte a
Superbrands díjat. A Superbrands egy 1995-ben, NagyBritanniában, a márkaépítés díjazására létrehozott független szervezet, amely ma már a világ 57 országában
működik. Legfőbb törekvésük, hogy a legerősebb márkák
díjazásával segítsék a márkatudatos fogyasztókat döntéseik meghozatalában. A magyarországi „szupermárkák”
kiválasztásának alapja a Magyar Szabadalmi Hivatal PIPACS adatbázisa, amelyben csaknem 50 ezer védjegybejegyzés található.

Cselőtei Attila, bankunk informatikai diviziójának vezetője kapta Az „Év CIO-ja” díjat, amelyet a Computerworld
szerkesztősége, az informatikai piac meghatározó szereplői és szakértői, szakmai szervezetek (VISZ, IVSZ), továbbá
jelenlegi és egykori informatikai vezetők szavazatai alapján
ítéltek oda.

A Privátbankár.hu 2009. március 24-én adta át az elismeréseket a Legjobb Lakossági Internetbank 2008 felmérés
díjazottjainak. Bankunk a fődíjat, a Legjobb Lakossági
Internetbank 2008 aranyfokozatát kapta meg. A felmérés során kilenc lakossági bankot vizsgáltak rendkívüli alapossággal, amelyeket az ügyfélszám és a mérlegfőösszeg
alapján választottak ki. A Legjobb Lakossági Internetbank
2008 díj esetében hét szolgáltatáscsoportot jártak körül és
pontoztak szigorú és bonyolult szempontrendszer alapján.
Ezen felül vizsgálták a biztonsági szempontokat is.
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A CIB Társadalmi
Felelősségvállalás Alapítvány
által 2008-ban támogatott
szervezetek
Egészséges Településekért Alapítvány
Bátor Tábor Alapítvány
Debreceni Universitas Kht.
Egy csepp figyelem Alapítvány
Pannonhalmi Apátság Alapítvány
Együtt a Zeneakadémiáért „Genie Oblige” Alapítvány
Szegedért Alapítvány
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület
Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Alapítvány
Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány
Főegyházmegyei Alapítvány
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány
Budai Polgár Kht.
Budapest II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány
Magyar Kodály Társaság
Vancsó Zoltán fotóművész
Gézengúz Alapítvány
Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány
Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
Katolikus Központi Alapítvány
XII. kerületi Közrendvédelmi Közalapítvány
Kodály Zoltán Kórusiskolai Alapítvány
Félkrajcár Alapítvány a Sóskúti Óvodásokért Alapítvány
NOSZA Alapítvány
Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány
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A CIB Csoport
szervezeti tagságai 2008-ban
Magyar Bankszövetség
Magyar Lízing Szövetség (Lízing)
Budapesti Értéktőzsde
Akadémiai Klub Egyesület
Amerikai Kereskedelmi Kamara
Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE)
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége
Békés Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
Call Center Club
Gartner Core Research Advisor Sea
GKI Gazdaságkutató Rt.
Hazai Online Befektetési Szolgáltatók és Adatszolgáltatók Egyesülete (HOSZSZ)
International Chamber of Commerce Hungary
International Chamber of Commerce Crime Bureau
International Financial Reporting Standards
IIA - Belső Ellenőrök Magyarországi Szövetsége
Institute of International Finance (IIF)
International Systems Audit and Control Association (ISACA)
itSMF magyarországi tagszervezete
Joint Venture Szövetség
Kontrolling Benchmarking Klub
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Magyar Detektívszövetség
Magyar FOREX Társaság
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
Magyar Közgazdasági Társaság
Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség
Magyarországi Biztonsági vezetők egyesülete
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara
Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Kht.
Magyar SEPA Egyesület
Önszabályozó Reklám Testület
Pénzügykutató Zrt.
SALDO Pü-i Tanácsadó
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
Rotary Club
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Accountability Rating Hungary
Az Accountability Rating Hungary (ARH) felmérés egy
nemzetközi módszertan mentén azt vizsgálja, hogy a legjelentősebb magyar vállalatok – az érintettjeik számára nyilvánosan elérhető információk alapján – mennyire tartják
fontosnak a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások
hatékony kezelését, hogyan építik be ezeket a szempontokat az üzleti stratégiájukba, valamint, hogy milyen mértékben vonják be érintettjeiket a döntési folyamatokba.
Idén harmadszor kerültek értékelésre a legnagyobb magyarországi vállalatok és pénzintézetek – köztük a CIB Bank
– átláthatósági szempontjai a nemzetközi Accountability
Rating (AR) módszertan alapján. Az értékelés során négy
dimenzió figyelembe vételével vizsgálták a résztvevők
teljesítményét, melyek mind azonos súllyal szerepeltek
a végső pontszám kialakulásában. A CIB Bank eredménye
a következőképpen alakult ezekben a dimenziókban:
 Stratégia: 59%
 Menedzsment és irányítás: 32%
 Érintettek bevonása: 38%
 Működési teljesítmény: 43%

A rangsort évente készítik el, a tavalyi évben a Figyelő
Top200 2008-as listája alapján a legnagyobb 40 vállalat,
továbbá az olajipar, az autóipar, az energiaipar és közszolgáltatók, a telekommunikációs és elektronikai iparág, valamint a pénzügyi szektor további 20 szervezete szerepelt.
A CIB Bank tavalyi szerepléséhez hasonlóan idén is a Top10
vállalat között végzett 43 százalékos teljesítményével, ami
azt jelenti, hogy a magyarországi átlaghoz képest (27,5
százalék) lényegesen átláthatóbban működik, ugyanakkor
sokat javított az előző évek eredményeihez képest is. Ha az
eredményeket a globális számítás szerint értékeljük, ott a
CIB Bank 55 százalékos eredményt ért el, ami a világranglista (amely Fortune magazin rangsora szerinti 100 legnagyobb vállalatot tartalmazza) 24. helyére lenne elegendő.
A Bank teljesítménye a stratégia területén a legmagasabb,
legtöbbet pedig a CSR menedzsment rendszerek és a vállalatirányítás átláthatósága terén lehet fejlődni. A CIB Bank
stratégiája és az évről évre mutatott célkitűzések, illetve
az annak megfelelő számadás példa lehet a többi vállalat
számára.

Accountability Rating Hungary rangsor 2008-ban
Helyezés
2008

Helyezés
2007

Társaság megnevezése

Szektor

ARH2008
eredmény

1

1

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

Telekommunikáció és elektronika

62,7%

2

3

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.

Olajipar

62,3%

3

4

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

Alapanyaggyártás

56,0%

4

2

Magyar Villamos Művek Zrt.

Energiaipar és közszolgáltatók

53,1%

5

18

Magyar Posta Zrt.

Egyéb

52,0%

6

28

OTP Bank Nyrt.

Pénzügy

49,8%

7

6

Denso Gyártó Magyarország Kft.

Autóipar

45,5%

8

8

AUDI Hungaria Motor Kft.

Autóipar

45,4%

9

26

Richter Gedeon
Vegyészeti Gyár Nyrt.

Gyógyszeripar

45,2%

10

9

CIB Bank Zrt.

Pénzügy

43,2%

16

44-45

K&H Bank Zrt.

Pénzügy

36,2%

24

25

Generali-Providencia Zrt.

Pénzügy

28,3%

29

39

Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzügy

24,8%

30

42

Erste Bank Hungary Nyrt.

Pénzügy

23,9%

33

40

MKB Bank Zrt.

Pénzügy

22,5%

36

41

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Pénzügy

22,2%

37

51

ING Biztosító Zrt.

Pénzügy

21,9%

38

49

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Pénzügy

20,9%
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GRI Index
Indikátor

Rövidített leírás

Oldalszám

1

Stratégia és analízis

1.1

Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos
a szervezet és a stratégiája számára

11. old.

1.2

A kulcsfontosságú hatások, kockázatok
és lehetőségek bemutatása

7., 12–14, 23–24. old.

2

Szervezeti profil

2.1

A szervezet neve

15. old.

2.2

Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások

18. old.

2.3

A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb részlegeket,
működő cégeket, leányvállalatokat és vegyesvállalatokat

16. old.

2.4

A szervezet központjának helyszíne

61. old.

2.5

Azok az országok, amelyekben a vállalat működik

15. old.

2.6

A tulajdon természete és jogi formája

15. old.

2.7

A kiszolgált piacok

15–18. old.

2.8

A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma;
nettó árbevétel; teljes tőkésítés tartozásokra
és részesedésekre lebontva; gyártott termékek mennyisége,
vagy szolgáltatások értéke

15., 18., 27., 28. old.

2.9

A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi időszak alatt történt jelentős változások

60. old.

2.10

A jelentéstételi időszak alatt kapott kitüntetések és díjak

48. old.

3

A jelentés paraméterei

3.1

A jelentéstételi időszak meghatározása

60. old.

3.2

A legutóbbi jelentés dátuma

60. old.

3.3

A jelentéstételi ciklus meghatározása

60. old.

3.4

Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel,
vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban

61. old.

3.5

Azon folyamat bemutatása, amely során
a jelentés tartalmának meghatározása történt

60. old.

3.6

A jelentés határa

60. old.

3.7

A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos
bárminemű korlátozás bemutatása

60. old.

3.8

Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján
a szervezet jelentésében azon vegyesvállalatok, leányvállalatok,
bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek
és egyéb egységek teljesítményét lefedi, amelyek jelentősen
befolyásolhatják a jelentés időbeni és/vagy más szervezetekkel
történő összehasonlíthatóságát

Nem releváns

3.9

Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása

60. old.
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Indikátor

Rövidített leírás

Oldalszám

3.10

A korábbi jelentésekben már szerepelt információk
újraközlésének indoklása és hatásának magyarázata

60. old.

3.11

Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a jelentés
kiterjedési körében, határaiban, vagy mérési módszerekben
bekövetkezett jelentős változások

60. old.

3.12

GRI Tartalmi index

52–55. old.

3.13

Külső tanúsítással kapcsolatos gyakorlat

60. old.

4

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

4.1

A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása

23. old.

4.2

A legfelsőbb szintű irányító testület elnöke
ügyvezetői szerepkörrel is rendelkezik-e

21. old.

4.3

A legfelsőbb szintű irányítótestületben résztvevő
független tagok száma

21. old.

4.4

Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek
és az alkalmazottak javaslatokat tegyenek
a legfelsőbb szintű irányító testület számára

21. old.

4.5

Kapcsolat a legfelsőbb szintű irányító testület,
a felsővezetők és ügyvezető igazgatók díjazása
és a szervezet teljesítménye között

31. old.

4.6

Összeférhetetlenségek elkerülése
a legfelsőbb irányítás szintjén

21–22. old.

4.7

A szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekkel
kapcsolatos stratégiáját meghatározó személyektől elvárt
képességek és tapasztalat meghatározásának folyamata

23–25. old.

4.8

Belső nyilatkozatok a szervezet küldetéséről, értékeiről,
viselkedési normáiról és egyéb alapelveiről

4., 21., 22. old.

4.9

A szervezet legfelsőbb szintű irányító testülete hogyan
felügyeli a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítmény
azonosítását és menedzselését

23–25. old.

4.10

A szervezet legfelsőbb szintű vezetése hogyan értékeli
saját teljesítményét különös tekintettel a gazdasági,
környezeti és társadalmi teljesítményre

31. old.

4.11

Az elővigyázatosság elve
hogyan érvényesül a szervezeten belül

21–22. old.

4.12

Charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések,
amelyeknek a szervezet tagja vagy támogatója

26., 56. old.

4.13

Tagság egyesületekben (pl. szakmai/ágazati egyesületek)
és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi szervezetekben

50. old.

4.14

Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet
bármilyen formájú párbeszédet folytat

15. old.

4.15

Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei

15. old.

4.16

Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása

15., 16., 29.,
36–38. old.

4.17

Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek
az érintett felekkel folytatott párbeszéd során merültek fel

29., 36–38. old.
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Indikátor

Rövidített leírás

Oldalszám
A felelősség-vállalásunk
különböző területeit
bemutató fejezetekben,
általában
a bevezető bekezdésekben

5

Vezetési szemlélet

EC

Gazdasági teljesítményindikátorok

EC1

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve
a bevételeket, működési költségeket, munkavállalói jövedelmet,
adományokat és egyéb közösségi befektetéseket, a visszatartott
nyereséget, a befektetőknek és az államnak tett kifizetéseket

19. old.

EC5

Arányszám-sor: az átlagos kezdő fizetés a helyi minimálbérhez
viszonyítva a szervezet jelentősebb telephelyein

28., 29. old.

EC6

Helyi beszállítók aránya

19., 20. old.

EC7

A felsővezetésben alkalmazott helybeliek aránya
és az alkalmazásukra vonatkozó eljárások a szervezet jelentősebb
telephelyein

21., 27., 28. old.

LA

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka

LA1

A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa,
a munkaszerződés és régiók szerint

27., 28. old.

LA2

A teljes munkaerő fluktuációja

28. old.

LA3

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkaerő
juttatásai a működés főbb területei szerinti bontásban

31. old.

LA4

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkatársak aránya

29. old.

LA7

Sérülések, foglalkozásból eredő betegségek,
kiesett napok és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő
munkahelyi balesetek száma régiónként

33. old.

LA8

Oktatás, képzés, tanácsadás, megelőzés, és kockázatkezelési
programok a súlyos betegségekkel kapcsolatban

33. old.

LA10

Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám
alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

31. old.

LA11

A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó
tanulásra irányuló programok

29–31. old.

LA12

Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak
a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést
és karrierépítési áttekintést

31. old.

LA13

Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak
csoportosítása nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való
tartozás, s a sokféleséget jelző egyéb tényezők szerint

16., 21., 27–28. old.

LA14

A férfiak és nők alapfizetésének aránya
beosztási kategória szerint

32. old.

HR

Emberi jogok

HR6

Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével kapcsolatos
intézkedések

29. old.

HR7

Kényszermunka és kötelező munkavégzés kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

29. old.

PR

Termékfelelősség

PR5

A vevői elégedettség elérését célzó gyakorlatok
és eredményeik, beleértve az ügyfél-elégedettségi
felmérések eredményét

38–39. old.
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Indikátor

Rövidített leírás

Oldalszám

PR7

Jogszabályi, etikai nem megfelelésből eredő bírságok
marketing kommunikáció terén

41–42. old.

PR8

A vevők személyes adataival való visszaélésre, illetve
az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma

38–39. old.

PR9

A jelentősebb bírsággal büntetett, termékekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos gondosságra
és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb
rendelkezések be nem tartásának mértéke,
azaz a büntetések pénzben kifejezett összege

41–42. old.

SO

Társadalom

SO3

A szervezet korrupcióellenes üzletpolitikájának
és eljárásainak témakörében képzést végzett alkalmazottak
százalékos aránya.

21–22. old.

SO6

Politikai pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó
intézményeknek kifizetett pénzügyi és természetbeni
hozzájárulások teljes összege országonkénti lebontásban.

41–42. old.

SO7

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes
rendelkezések megszegésével kapcsolatos jogi eljárások száma

41–42. old.

SO8

Törvényeknek és jogszabályoknak való nem-megfelelőségből
adódó jelentősebb bírságok pénzügyi értéke és a nem
pénzügyi szankciók száma

Nem volt jelentősebb bírság
és nem pénzügyi szankció.

EN

Környezeti teljesítmény indikátorok

EN3

Közvetlen energiafelhasználás elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban

45. old.

EN4

Közvetett energiafelhasználás elsődleges energiaforrások
szerinti bontásban

45. old.

EN5

Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági
intézkedések révén megtakarított energia mennyisége

46. old.

EN16

A közvetlen és közvetett módon kibocsátott
üvegház-hatású gázok súlya.

45–47. old.

EN18

Az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó
kezdeményezések és az elért kibocsátás-csökkenések.

45–47. old.

EN22

Összes hulladék mennyisége súlya,
típus és lerakási mód szerint

47. old.

EN26

A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak
mérséklését célzó kezdeményezések

45–47. old.

Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok
FS5

Párbeszéd az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel a környezeti
és társadalmi kockázatokkal és üzleti lehetőségekkel
kapcsolatban

41. old.

FS6

Üzletági portfoliók megoszlása régió, ügyfélméret
(pl. mikro/KKV/nagyvállalat) és iparág szerint

18., 19. old.

FS14

A hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
javítását célzó kezdeményezések

35. old.

FS16

A társadalom pénzügyi ismereteinek fejlesztését célzó
kezdeményezések

37–38. old.
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Communication on Progress, Global Compact
Teljesítményünk

Kapcsolódó
GRI indikátorok

1. Az üzleti világ
támogassa és vegye
figyelembe
a nemzetközileg
elfogadott emberi jogok
védelmét, és

 Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére

EC5
LA7, LA8,
LA13, LA14
PR8

2. biztosítsa, hogy
tevékenységükben
nem sérülnek,
nem élnek vissza
az emberi jogokkal.

 A z etikai kódex implementációját 2008 második

3. Az üzleti világ tartsa
fönn a szövetségek
létrehozásának
szabadságát,
és hatékony elismerését
a kollektív alku jogának
megfelelően.

 Megalakult a dolgozói érdekképviseletet ellátó

4. Küszöbölje ki minden
formában az erőszakolt
és a kötelező
munkavállalást.

 Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit

5. Hatékonyan szüntesse
meg a gyermekmunkát.

 Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit

6. A munkavállalásban
és foglalkoztatásban
küszöböljön ki minden
diszkriminációt.

 Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden

Munkaügy

Emberi Jogok

Globális megállapodás
alapelvek

megfelelve az 1948-ban aláírt Emberi Jogok
Nyilatkozatának. Ugyanezt várjuk el minden hazai
és nemzetközi partnerünktől.
 Bankunk működése során maximálisan tiszteletben
tartja a Magyar Alkotmányt, illetve az általános hazai
és nemzetközi emberjogi, etikai megállapodásokat.
 Ügyfeleink személyes adatainak biztonságát kiemelt
prioritásként kezeljük, az adatkezeléssel kapcsolatos
panaszokat kivizsgáljuk, lépéseket teszünk,
hogy a panaszok számát minimálisra csökkentsük.

HR6, HR7

felében belső kommunikációs kampány támogatta,
a folyamat 2009-ben még nagyobb intenzitással
folytatódik.
 Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden
formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj,
a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás,
a nyelv különbözőségeiből fakadó eltérések,
valamint a fogyatékossággal élők jogainak
tiszteletben tartása mellett.
LA4

szakszervezet, melynek az év végén munkatársaink
9,7%-a volt tagja. Sikerrel zárult
az Üzemi Tanács megválasztása.

HR7

és a Magyar Alkotmány megfelelő pontjait (70/B).
 Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére
megfelelve az 1948-ban aláírt Emberi Jogok
Nyilatkozatának.
HR6

és a Magyar Alkotmány megfelelő paragrafusait (70/B).
formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj,
a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás,
a nyelv különbözőségeiből fakadó eltérések,
valamint a fogyatékossággal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.
 Szervezetünk nyitott arra, hogy bizonyos pozíciókban
mozgáskorlátozott munkatársakat alkalmazzon. Ezért
2006 óta kapcsolatban állunk a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetségével,
és tájékoztatjuk őket az álláslehetőségekről.
 Hangsúlyt fektetünk a nemek közötti egyenlőség
megvalósítására: férfi és női munkavállalóink bére
között a hazai és európai átlagnál lényegesen kisebb
a különbség. Hosszú távú célkitűzésünk
az „egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelv
maradéktalan megvalósítása.

LA13, LA14
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Korrupcióellenesség

Környezetvédelem

Communication on Progress, Global Compact
Globális megállapodás
alapelvek

Teljesítményünk

Kapcsolódó
GRI indikátorok

7. Az üzleti világ
a környezetvédelmi kihívásokra elővigyázatos
megközelítéseket
támogasson.

 Arra törekszünk, hogy erőforrásainkat körültekintően

EN26

8. Vállaljon föl olyan
kezdeményezéseket,
amelyek nagyobb
környezetvédelmi
felelősségvállalást
segítenek elő.

 Belső kommunikációs kampánnyal segítettük

9. Bátorítsa
a környezetvédelmi
technológiák fejlesztését
és terjesztését.

 Igyekszünk szerepet vállalni a környezetkímélő

10. Az üzleti világ
tegyen a korrupció
– beleértve
a kierőszakolást
és a megvesztegetést
– minden formája ellen.

 Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit.
 Bankunk elfogadta az Etikai kódexét

hasznosítsuk. E tekintetben olyan magatartást tartunk
kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb
hasznosítására, a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére
irányul. Előnyben részesítjük azokat a megoldásokat,
amelyek a fenntarthatóságot tartják szem előtt.
 A beszerzési folyamatok és projektek értékelésénél
figyelembe vesszük, hogy az adott tender ajánlatai
között melyik beszállító használ fel újrahasznosított
alapanyagokat. Dolgozunk egy beszállítói
nyilatkozaton, ahol a potenciális ajánlattevő
nyilatkozik a környezettudatos működéséről.
 Számos, az energia- és vízfelhasználás csökkentését
célzó kezdeményezést indítottunk, többek között
napkollektorokat szereltünk fel a központi
irodaházaink tetejére, hogy csökkentsük a nem
megújuló energiaforrások használatát.

munkatársainkat a ,,zöld szemléletmód”
elsajátításában, többek között az Intraneten
megjelent környezettudatossággal kapcsolatos
cikkekben.
 A vállalati üzletág a projektfinanszírozásban
hangsúlyt helyez azokra a feladatokra, melyek
társadalmi és környezeti szempontból kiemelt
jelentőséggel bírnak. Ilyen területek többek között
az energiahatékonyságot, hulladékhasznosítást,
megújuló energiaforrásokból történő
energiatermelést segítő beruházások.

EN4, EN5, EN6,
EN22, EN26,
EN29

EN5, EN6, EN26

energiafelhasználás tudatosításában, ezért
támogatjuk évek óta az Energia Klub civil szervezet
törekvéseit és munkáját. Bankunk támogatásával
megjelent egy iránymutató kézikönyv az energia
és a környezet hatásairól, és ezt a munkatársaink
számára elérhetővé tettük.

és a munkatársaktól elvárt viselkedést szabályozó
Magatartási szabályokat, amely külön kitér
a korrupció tilalmára.

SO3

Hitelesítési Nyilatkozat
CIB Csoport vezetésének és érintettjeinek

Értékelve
Hitelesítve
Ellenôrizve

A CIB Bank (CIB) vezetése elkészítette a bankcsoport 2007-es évre vonatkozó Fenntarthatósági
jelentését (Jelentés). A Jelentésben szereplô adatokért és információkért a CIB vezetése felel. Az
Alternate Tanácsadó Kft. (Alternate) azt a megbízást kapta, hogy ellenôrizze a Jelentésben szereplô
adatok és információk hitelességét, a vállalt Global Reporting Initiative (GRI) megfelelési szintet,
szakértôi javaslatokat fogalmazzon meg a jelentés fejlesztésére vonatkozóan, valamint hogy a hitelesítés eredményérôl nyilvánosan nyilatkozzon.

Módszertan
A hitelesítési folyamat során az Alternate a GRI alapelveit (lényegesség, érintettek bevonása, fenntarthatósági összefüggések, teljesség, egyensúly, egyértelmûség, pontosság, idôszerûség, összehasonlíthatóság, megbízhatóság) és ajánlásait követte, a következôket végezte el:
Információk ellenôrzése:
Interjúk készítése a vállalat hat vezetôjével, illetve szakértôjével;
Adatgyûjtési folyamatok és adatok szúrópróbaszerû ellenôrzése;
Összevetés korábban megjelent adatokkal, információkkal és vállalásokkal;
Pénzügyi adatok összevetése a könyvvizsgáló által vizsgált jelentéssel.
GRI megfelelés vizsgálata:
GRI indikátorok, valamint a
GRI Tartalmi Index részletes ellenôrzése.
A hitelesítés kiterjedt a jelentés egészére, és az abban foglalt teljes bankcsoportra vonatkozó információkra. A hitelesítés során nem történt terepbejárás és külsô érintettek bevonása.

Összegzés
A CIB az elmúlt években jelentôs fejlôdést mutat az adatgyûjtési módszerek és rendszerek fejlesztésében, különös tekintettel a környezetvédelmi, foglalkoztatási és panaszkezelési mérôszámokra.
Az elvégzett munka megerôsíti, hogy a CIB Csoport 2008-as Jelentésében szereplô adatok és információk megbízhatóak és megfelelô alapot nyújtanak az érintettek számára, hogy a bankcsoport
mûködésérôl képet alkossanak. A jelentés megfelel a GRI Útmutató „B+” alkalmazási szintjének,
teljesíti vagy kellô és megalapozott magyarázatot ad a hiányokra a 10 alapelvvel és az indikátorokkal
szemben támasztott követelmények tekintetében.

Nyilatkozatok
Független harmadik félként az Alternate Kft. jelen megbízáson kívül jelenleg nem áll gazdasági vagy
egyéb kapcsolatban a Bankkal, valamint megfelel a GRI külsô hitelesítôkkel szemben támasztott
követelményeinek. A megbízást pártatlan megközelítéssel és több mint 10 éves, a fenntarthatósági
beszámoláshoz fûzôdô szakmai gyakorlattal Urbán Katalin végezte el.
Bôvebb információ: www.alternate.hu

www.alternate.hu

EzustHitLevel.indd 2-3

Szakértôi fejlesztési javaslatok
A jelentés összeállításával, a benne szereplô információkkal és adatokkal kapcsolatban az Alternate
a következô fejlesztési javaslatokat teszi:
A jelentés tartalmi összeállításába és a jelentés fókuszainak meghatározásába
vonják be a CIB külsô érintettjeit is.
A bankcsoport a makrogazdasági körülmények bemutatásával integráltan
mutassa be szerepét a hazai gazdaságban.
Vizsgálja meg és számoljon be közvetett, szolgáltatásai révén jelentkezô
gazdasági, szociális és környezeti felelôsségérôl és hatásairól is (pl. projektfinanszírozás, hitelkonstrukciók, hitelképesség vizsgálata, felelôs marketing stb.).
Az adatokat a bankcsoport által használt régiós bontásban mutassák be,
ahol ez releváns.
A CIB Csoport fontolja meg on-line jelentés készítését és a fô célcsoportokra szabott
rövid kiadványok kiadását, mert úgy az egyes érintetti csoportok számára
legfontosabb információk célzottabban terjeszthetôek, az on-line jelentések
pedig könnyebben naprakészen tarthatóak.
Budapest, 2009. július 10.

Urbán Katalin
Alternate Tanácsadó Kft.

Az Alternate jelentésértékelés fokozatai és az egyes fokozatok tartalmi elemei
Alternate
jelentés értékelés

Arany fokozat
“Értékelve”

Ezüst fokozat
“Hitelesítve”

Bronz fokozat
“Ellenôrizve”

GRI tartalmi index
GRI megfelelési szint
Adatok és információk hitelessége
Adatgyûjtési folyamatok
Átláthatósági szempontok
Szakértôi véleményezés
Szakértôi fejlesztési javaslatok
Összevetés hazai és nemzetközi jelentésekkel
Szakértôi panel értékelése
Érintetti elvárások és szempontok megjelenése
Szakértôi panel fejlesztési javaslatai
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A jelentésről

Jelentéstételi időszak: 2008-as naptári év
Legutóbbi jelentés dátuma:
2008. június, GRI B
(teljes körű jelentés)
2008. november, rövid jelentés
(Good CSR program)
Jelentéstételi ciklus:
éves
GRI alkalmazási szint: B+
A jelentés a CIB Csoport magyarországi egységeiről és leányvállalatairól tartalmaz információkat. Az adatok minden esetben csoportszintűek, és amikor ettől eltérünk,
külön jeleztük. A jelentés tartalmának meghatározásakor
a felelős működés legfontosabb részterületeit tartottuk
szem előtt: vállalatirányítás, munkáltatói felelősség, ügyfelekkel szembeni felelősség, szélesebb társadalmi felelősség
és környezeti felelősség. Igyekeztünk a Csoport társadalmi felelősségvállalásának megítéléséhez szükséges összes
fontos információt közölni. Külön figyelmet fordítottunk
arra, hogy az adatok, mutatók és összehasonlító táblázatok mellett magyarázatokkal segítsük a számok értelmezését, esettanulmányokkal mutassuk be bizonyos adatok
vagy döntések, célkitűzések hátterét, a változások okait.
Az előző évhez képest méretünkben, eredményeinkben jelentős változásokat okozott az Inter-Európa Bankkal 2008
január elsején történt összeolvadás.
Gazdasági adatainkat az érvényben lévő Számviteli Törvény
előírásai alapján állítottuk össze, társadalmi és környezet-

C

C+

B

A tavalyi beszámolónkban meghatározott célnak megfelelően kiemelt fontosságúnak tartottuk az idei jelentés
hitelesítését. Ennek érdekében a jelentéstételei folyamatunkat úgy alakítottuk, hogy megfeleljünk a legmagasabb
szakmai elvárásokat megtestesítő hitelesítés felételeinek.
A hitelesítésti dokumetum a jelentés mellékletében található.
Annak érdekében, hogy jelentés-készítésünk minél jobban
megfeleljen külső érintettjeink elvárásainak, az idei év második felében célzott párbeszédet kezdünk velük, és ennek
tapasztalatait felhasználjuk a 2009. évről szóló jelentésünk
elkészítéséhez.
A jelentés az ENSZ Globális Megállapodásában lefektetett
alapelvek előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseinkről
készített beszámolót is tartalmazza.

B+

A

A+

GRI
ellenőrizte

Külső fél hitelesítette

független
fél ellenőrizte

Külső fél
hitelesítette

önbesorolás

Külső fél hitelesítette

szabadon választott

kötelező

2002-es
megfelelés

védelmi adataink pedig a vállalat belső adat-nyilvántartási
rendszeréből származnak. Ahol másképpen nem jelöljük,
ott az adatok mérésen vagy számításon alapulnak. Korában
már közölt információkat csak abban az esetben tartalmaz
a jelentés, ha ezt a GRI előírásainak történő megfelelés
megköveteli. A működésünket jellemző számszerű adatokat az időbeli összehasonlíthatóság érdekében három évre
visszamenőleg adtuk meg, ettől eltérő esetekben az okot
külön megjelöltük. Az adatmérési technikákkal kapcsolatos
fontos tudnivalókat, a számítások alapjainak bemutatását,
valamint a korábbi évek adatainak esetleges újraközlésének
indokát az adott adat részletezésénél közöljük.
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A kiadvány összeállításában a B&P CSR management stratégiai tanácsadó vállalat nyújtott szakmai segítséget.

CIB Bank Zrt.
Központ:
Telefon:
Telefax:
SWIFT:
E-mail:
Web:

1027 Budapest, Medve utca 4-14.
1537 Budapest, Pf. 394
(1) 423 1000
(1) 423 6500
CIBH HU HB
cib@cib.hu
www.cib.hu
www.cibalapitvany.hu

CIB Társadalmi kapcsolatok elérhetősége
E-mail:

fenntarthatosag@cib.hu

Nonstop telefonos ügyfélszolgálat
CIB24:
Külföldről:

06 40 242 242
(+36 1) 399 8877
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