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Értékeink
Tisztesség
Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben
tartva a jogszabályokat, a szakmai etikát és az aláírt egyezményeket, szerzôdéseket.

Kiválóság
Célunk a folyamatos fejlôdés, az elôrelátás, a kihívások elôrejelzése, az innovációt szolgáló, mindenre
kiterjedô kreativitás, továbbá az elért érdemek elismerése és megbecsülése.

Átláthatóság
Elköteleztük magunkat amellett, hogy az átláthatóság tevékenységünk, hirdetéseink és szerzôdéseink
alapja legyen, azért, hogy valamennyi érintettünknek biztosítani tudjuk a független és információkkal
alátámasztott döntéshozatal lehetôségét.

Az egyedi sajátosságok tiszteletben tartása
Szándékunk az, hogy megfelelôen hangoljuk össze a globális mûködést a helyi sajátosságokkal, s miközben átfogó vízióval rendelkezünk, soha ne tévesszük azokat szem elôl.

Egyenlô 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 különbözôségeibôl fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal élôk jogainak tiszteletben tartása mellett.

Egyéni értékek
Mûködésünk alapelve az, hogy minden egyes ember értékes: az értô figyelem és a párbeszéd eszközét
használjuk arra, hogy az érintettekkel való kapcsolatainkat folyamatosan erôsítsük.

Az erôforrások felelôsségteljes használata
Arra törekszünk, hogy erôforrásainkat körültekintôen hasznosítsuk. E tekintetben olyan magatartást
tartunk kívánatosnak, amely az erôforrások lehetô legjobb hasznosítására, a pazarlás és a hivalkodás
elkerülésére irányul. Elônyben részesítjük azokat a megoldásokat, amelyek a fenntarthatóságot tartják
szem elôtt.
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A CIB Csoport legfontosabb
mutatói
Ügyfelek száma
Munkavállalóink száma
Nôi munkavállalók aránya
Egy fôre esô energiafelhasználásból eredô CO2-kibocsátás
Egy fôre esô energiafelhasználás
Keletkezett összes hulladék
Közhasznú szervezetek támogatására fordított összeg (CIB Alapítvány)
Teljes felosztott értéktöbblet
Hazai beszállítók aránya
Szakszervezeti tagok száma

2008

2009

727 110

720 237

3 657

3 279

66%

66%

3,24 tonna

3,18 tonna

35,7 GJ

30,44 GJ

29 688 kg

63 682 kg

62,6 millió forint

51,7 millió forint

85,029 milliárd forint

50,636 milliárd forint

98,17%

98,11%

355 fô

311 fô
december 31-i adatok
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Legfontosabb 2009-es
vállalásaink és ezek teljesülése
Az alábbiakban felsorolt vállalásokról részletesen az egyes érintetti csoportjainkat bemutatató fejezetekben olvashatnak.
Megvalósult és lezárult
Megvalósítás jelentôs részben sikerült, de még nem zárult le
Részben megvalósult és lezárult
Megvalósítás elkezdôdött
Megvalósítás nem kezdôdött el

Vállalás

Megvalósulás

Vállalatirányítás
Etikai és magatartási kódex szervezeti implementációja
A magatartási kódex folyamatos fejlesztése
Új, hároméves CSR-stratégia megfogalmazása
Compliance (jogszabályi megfelelést biztosító) tevékenység további erôsítése
Non-arms policy (elvek) elfogadása
Credit (hitelezési) policy felülvizsgálata és CSR-szempontok integrálása
Csoportszintû governance (vállalatvezetés) -irányítás bevezetése
Szervezeti hatékonyság felülvizsgálata
Adatbázis-rendszer felépítése a hatékonyabb CSR-jelentésszolgálat érdekében
Munkatársainkért
Etikai és magatartási kódex további belsô kommunikációja
100% figyelem program belsô képzési támogatása
Vezetôi tréningek folytatása
Nyelvi képzések megerôsítése
Orientációs tréningek folytatása
Kibôvített egészségügyi szûrések folytatása
Munkahelyi közlekedési terv elkészítése
Ügyfeleinkért
Strukturált érintetti párbeszéd elindítása
Ügyfélelégedettségi felmérések bôvítése
100% figyelem program további erôsítése
Külsô CSR-kommunikáció további erôsítése
Beszállítóinkért
Az SAP-környezet adta lehetôségek további kihasználása
Közösségi kapcsolatainkért
Érintetti párbeszéd folytatása kiemelt témakörökben
Önkéntes nap megtartása
Alapítványi tájékoztatás szélesítése, további honlap-fejlesztések
Alapítványi mûködés módosítása
Környezetünkért
A jelenleginél teljesebb körû szelektív hulladékgyûjtési rendszer kiépítése a CIB székházakban
Alternatív (“zöld”) közlekedési módok támogatása
Energiafelhasználás csökkentését célzó akciók, intézkedések
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2010-es vállalásaink
Vállalás
Vállalatirányítás
Új, hároméves CSR-stratégia kidolgozása
Csoportszintû governance-irányítás (vállalatirányítás) továbbfejlesztése
Fenntarthatósági szempontok integrálása a hitelezési politikába (credit policy)
Új szervezeti modell továbbfejlesztése
Munkatársainkért
Munkatársi elégedettség javítása
Új, hosszú távú oktatási koncepció kidolgozása
CIB óvoda-program kidolgozása
Új dolgozói motivációs és díjazási rendszer bevezetése
Dolgozói ötletprogram bevezetése
Szociális juttatások fenntartása
Munkatársi képzések számának növelése
Nemzetközi, bankcsoporti sport és szabadidôs programok bevezetése
Ügyfeleinkért
Válság hatásainak további enyhítése
További fiókok akadálymentesítése
Biciklis tárolóhelyek telepítése 5 fiókhoz
Újabb gyermeksarkok kialakítása a fiókokban
Beszállítóinkért
Érintetti fórum megtartása
Új beszerzési politika, elvek (policy) bevezetése
Fenntarthatósági és etikai szempontok integrálása a beszállítói kiválasztási folyamatba
Közösségi kapcsolatainkért
CIB Alapítvány mûködésének felülvizsgálata
Új támogatási irányok kijelölése
Új pályázati rendszer kiépítése
Önkéntes nap szervezése
Jótékonysági rendezvények, kiállítások szervezése
Környezetünkért
„Kulcsos” CIB-kerékpárok (bike-sharing) bevezetése a fôvárosi székházaink közötti, környezetbarát mozgás elôsegítésére
Újabb kerékpáros tárolók építése
Munkahelyi és egyénre szabott közlekedési tervek kidolgozása
Szelektív hulladékgyûjtés kiterjesztése
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Egy kihívásokkal teli év után
A piaci környezet tehát megváltozott, és nekünk azonosítanunk kellett az ebbôl származó lehetôségeket is ahhoz, hogy
tovább erôsítsük bankcsoportunkat, értéket teremtve minden
érintettünk számára. Ennek érdekében újrafogalmaztuk az elôttünk álló idôszak feladatait, a jövôképünket a megváltozott
realitásokhoz igazítottuk. Missziónk, hogy magas igényeket
támasztó, lakossági és vállalati ügyfelek szolgáltatás-minôségben megkülönböztetô „kiválasztott” bankja legyünk, átlátható és teljesítményalapú emberi erôforrás-elvek segítéségével
jelentôs erôfeszítést tegyünk a munkatársaink megtartására
és a bennük rejlô képességék és készségek fejlesztésére, vaImmár a negyedik, nemzetközi útmutatók alapján összeállított

lamint kiemelt figyelmet fordítsunk a megteremtett – az üzleti

és hitelesített fenntarthatósági jelentésünket tartja kezében

mérlegben megjelenô – érték megôrzésére.

a tisztelt Olvasó. A CIB Csoport idei beszámolója azt a megújult,
hosszú távú stratégiai gondolkodásmódot tükrözi, amelynek

Ügyfelek „kiválasztott” bankjává válni számunkra azt jelenti,

alapja az üzleti tevékenység és a fenntarthatóság összhangja.

hogy a CIB legyen az elsô szolgáltató, ami az ügyfélnek eszébe
jut, ha pénzügyi igénye jelentkezik. Ennek alapja a bizalom.

A fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos stratégiánk sarokköve,

Valódi érték nyújtása pedig azt jelenti, hogy piaci jelenlétünk

hogy a piaci szereplôk többségéhez képest a CIB Csoport alap-

alapelveként képesnek kell lennünk fenntartható növekedést

vetôen más megközelítéssel igyekszik felépíteni a felelôsség-

elérni. Ez magában foglalja a kockázattudatosság és az ügy-

vállalást: jövôbe mutató, részben az érintettjei meglátásaira,

feleink iránti felelôsségérzet megerôsítését is, és együtt jár

elvárásaira építô kezdeményezéseken dolgozik, amelyek sok

az intézményeink kockázatkezelési képességeinek fejleszté-

esetben csak hosszú évek múltán térülnek meg. Mindezt egy

sével. Stratégiai célunk, hogy jól megkülönböztethetô, vezetô

olyan kontextusban, amelyik alapjában különbözik az elmúlt

lakossági pénzintézetté váljuk 2012-re, meghatározó mikro-

években, évtizedekben megszokott valóságtól.

és KKV-üzletágakkal.

2009 rendkívül nehéz év volt. A nemzetközi gazdasági válság

A tavalyi évet bemutató Fenntarthatósági jelentésünk kialakí-

érzékenyen érintette az egész pénzügyi szektort, és rendkívüli

tásánál a korábbiaktól eltérô szempontokat követtünk: külön

terheket rótt az ügyfeleinkre. Számtalan nehézséggel kellett

fejezetben mutatjuk be a válságra adott válaszlépéseinket,

közösen megküzdenünk, és ez sok esetben fájdalmas dönté-

ezt követik a hosszú távú kezdeményezéseink és felelôs vál-

seket is magával hozott. De a válság egyedülálló lehetôséget

lalatirányítási modellünk bemutatása. A jelentést különbözô,

hordozott magában: alkalmat teremtett arra, hogy eddigi

tájékoztató jellegû adatsorok és kiegészítô információk zárják

mûködésünket alapjaiban átvizsgáljuk, és szembesített ben-

a mellékletben.

nünket azzal a kérdéssel is, hogy vajon képesek leszünk-e élni
a kínálkozó lehetôséggel, és alapjában megújulni? A válaszom

Arra kérem, tisztelt Olvasó, lapozza át figyelmesen a jelenté-

egyértelmûen: igen, képesek voltunk!

sünket, ossza meg velünk gondolatait, észrevételeit, hogy azok
figyelembevételével még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani

Az elmúlt év elsô számú prioritása a válság sokrétû negatív

az idei évben – valamennyi érintettünk megelégedésére.

hatásainak a csökkentése volt. Pénzügyi-üzleti helyzetünket
stabilizáltuk, erôinket a nehéz helyzetbe került ügyfeleink támogatására fordítottuk, jelentôsen csökkentettük mûködési
Tomas Spurny
vezérigazgató

költségeinket, és javítottuk folyamatainkat. Mindezek mellett
nem tévesztettük szem elôl hosszú távú céljainkat sem: folytattuk azokat a programjainkat, amelyek a felelôsebb, fenntarthatóbb banki mûködést célozzák. A legkomolyabb kihívás tehát
az volt, hogy egyszerre kellett figyelmet fordítanunk a rövid
távú „kármentésre” és a hosszú távú építkezésre.
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1.

A pénzügyi-gazdasági válság, és következményei

fenntarthatósági jelentés 2009

A pénzügyi-gazdasági
válság és következményei
ivel a 2009-es év meghatározó és egyben
leginkább közérdeklôdésre számot tartó
fejleménye a pénzügyi-gazdasági válság
volt, ezért az idei Fenntarthatósági jelentésünkben kiemelten, külön fejezetben kívánjuk bemutatni a válság
hatásait, és azokat a lépéseinket, amelyekkel a válság
negatív következményeit kívántuk mérsékelni. Az idei
jelentésünk összeállításakor arra törekedtünk, hogy
világosan megkülönböztessük azokat a lépéseket,
amelyeket egyrészt a válság hatásainak enyhítéséért, másrészt a válság miatt kialakult új lehetôségek
kihasználásáért, illetve a hosszú távú, felelôs vállalati
mûködési modellünk további erôsítéséért tettünk.
A szétválasztás azért fontos, hogy világosan bemutathassuk azt a mûködési logikát, ami az elmúlt években
végig meghatározta a felelôsségvállalási gyakorlatunkat: a CIB Csoport alapmûködési (folyamatokból,
termékekbôl, szolgáltatásokból álló) fenntarthatóságra
törekszik.
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1.1. A válság hatása a CIB üzleti eredményére

fenntarthatósági jelentés 2009

sági betétek volumene összességében 11 százalékkal
nôtt az év folyamán, ezzel a CIB második helyre került
a lakossági betétek piaci rangsorában.

2009 az utóbbi idôszak legnehezebb éve volt az egész magyar
társadalom számára. A 2008 ôszén kirobbant pénzügyi-gazdasági világválság ebben az évben teljesedett ki: a magyar

2009-ben a CIB egyik kiemelt célja volt, hogy a CIB

gazdaság teljesítménye meredeken zuhant, állások tízezrei

Alkusz biztosítási brókeren keresztül belépjen a lakos-

szûntek meg, vállalatok nagy számban kénytelen voltak be-

sági biztosítási piacra. Rendkívül rövid idô alatt – 28 ezer

fejezni tevékenységüket, a lakosság életszínvonala pedig

újonnan megkötött biztosítási kötvény eredményeképpen –

évekkel korábbi szintre esett vissza. A forint árfolyamának

4 százalékos piaci részesedést szerzett a kötelezô gépjármû-

esése megnehezítette a devizában felvett hitelek törleszté-

felelôsségbiztosítások értékesítése területén.

sét, ezzel párhuzamosan az ingatlanok értéke is jelentôsen
csökkent, az ingatlanpiac gyakorlatilag befagyott. A köz-

Mindezeken felül a CIB Csoportnál az anyavállalat, az Intesa

vélemény ráadásul a válság kirobbanásáért is az átláthatat-

Sanpaolo 150 millió euró értékû tôkeemelést hajtott

lanul és felelôtlenül mûködô bankokat tette felelôssé, így

végre, hogy biztosítsa a CIB stratégiai céljainak folya-

a pénzügyi intézményekbe vetett bizalom mélypontra került.

matos teljesíthetôségét, és megerôsítse régiós elkötelezett-

Ebben a környezetben az egész hazai pénzügyi szektor

ségét. Ugyanakkor a CIB Csoport 2009-ben (ahogy 2007-ben

óriási kihívásokkal szembesült, ami a CIB Csoportot is

és 2008-ban) semmiféle állami támogatásban nem részesült.

érzékenyen érintette.

A bank tôkemegfelelési mutatója 11 százalékon áll,
amely jelentôs mértékben meghaladja a törvényben
elôírt kötelezettség mértékét.

A Csoport 2009. évi mûködésére jelentôs hatást gyakorolt
a recessziós gazdasági környezet, a magas forint kama-

A jövedelem felosztása, érintetti szempontból

tok, valamint az állampapír- és devizapiac megnövekedett
változékonysága. Ennek ellenére a kedvezôtlen gazdasági környezetben is sikerült megôriznie piaci pozícióját,

A fenntartható fejlôdés szempontjából olyan meg-

2 757 milliárd forintos mérlegfôösszegével továbbra is

közelítést alkalmazunk, amely arra világít rá, hogy

a hazai bankszektor meghatározó szereplôje. Az esz-

a vállalat gazdasági tevékenysége következtében mi-

közállomány 9 százalékot meghaladó csökkenése elsôsorban

lyen jövedelemmozgás (jövedelemtranszfer) valósul

a hitelek iránti kereslet hiányának következménye, amely

meg a CIB Csoportot is magában foglaló gazdasági

a nettó hitelportfoliónak az elôzô évhez viszonyított közel

szféra szereplôi – ügyfelek, beszállítók, munkavállalók,

8 százalékos visszaesésében is tükrözôdött. Ennek ellenére

tulajdonosok, állam, civil szféra – között. A gazdasági

a bankcsoport likviditási helyzete erôsödött, a hitel/betét

érték megtermelésére és felosztására vonatkozó adatok el-

arány pedig jelentôsen javult.

árulják, hogyan teremti meg a szervezet érintettjei számára
a jólétet. A teljes keletkezett bruttó értéktöbblet az összes

A CIB Csoport hitelezési tevékenységét negatívan befolyá-

megtermelt érték (bevételek) és a felhasznált javak és szolgál-

solta a recessziótól sújtott környezet, valamint a kereslet

tatások költségének (fogyasztás) különbsége. Ennek kiszámí-

általánosan tapasztalható hiánya. Ennek ellenére az ügyfél-

tását az Intesa Sanpaolo által alkalmazott módszertan alapján

hitelek állományának tekintetében több mint 11 százalékos

végeztük. A 2009. évi adatok közül kiemeljük az osztalé-

piaci részesedéssel sikerrel ôrizte meg eddigi második helyét.

kot, amelynek nulla értéke a tulajdonosnak azt a szán-

A Csoport a 2009-es évet 2 446 milliárd forint értékû bruttó

dékát tükrözi, hogy a megtermelt értéktöbblet rá esô

hitelportfolióval zárta. A kedvezôtlen gazdasági környezet

részét abban az országban kívánja mûködtetni, ahol

ellenére megôrizte elôkelô piaci pozícióját mind a vállalati

azt megtermelték. A keletkezett és felosztott közvetlen

hitelezés (16 százalékos piaci részesedéssel), mind pedig a lí-

gazdasági érték megoszlását mutatja be az alábbi táblázat.

zing területén (18 százalékos piaci részesedéssel). A lakossági
hitelportfolió stabil maradt, az új folyósítások volumene azonban jelentôs mértékben visszaesett az elôzô évekhez képest.
A 2009-es évet erôteljes piaci verseny jellemezte az ügyfélbetétek területén is, különösen a lakossági szegmensben.
A Csoport számos sikeres betétgyûjtési kampányt indított,
amelynek eredményeképpen az ügyfelek betéteinek állománya 179 milliárd forinttal (13 százalékkal) növekedett. A lakos-
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Keletkezett és felosztott gazdasági értéktöbblet (milliárd forint)
2007

2008

2009

Összes megtermelt érték (A)

192,441

269,148

270,125

Összes fogyasztás (B)

118,686

184,562

219,448

73,754

84,586

50,677

0,183

0,443

0,041

73,937

85,029

50,636

2007

2008

2009

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

Tulajdonosok (osztalék)

2,500

0

0

Munkavállalók (bérkifizetések)

27,232

34,614

30,356

Állam (közvetlen és közvetett adók)

12,616

14,193

7,342

Civil szféra (adományok és juttatások)

0,272

0,564

0,869

Vállalati szféra (eredménytartalék és amortizáció)

31,316

35,657

12,069

Teljes felosztott értéktöbblet

73,937

85,029

50,636

A Bank üzleti eredményeirôl bôvebb információ található a 2009-es Üzleti jelentésben és az ezt tartalmazó Éves beszámolóban:
http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/IFRS_hun_20091231.pdf&type=related

CIB Csoport, konszolidált adatok, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján
milliárd HUF

2008. december 31.

2009. december 31.

Mérlegfôösszeg

3 041,2

2 757,2

Ügyfelektôl származó betétek

1 381,2

1 560,1

Ügyfeleknek nyújtott hitelek (bruttó)

2 587,3

2 446,4

Mûködési bevételek

142,8

142,1

Mûködési költségek

68,1

61,2

Mûködési eredmény

40,3

9,6

Értékvesztés- és céltartalék-képzés ráfordításai

34,3

71,3

Adózás utáni eredmény

28,2

4,7

1.2. A válság hatása az ügyfelekre

A válság nemcsak a lakosságra, hanem a vállalkozásokra is jelentôs csapást mért: csökkenô kereslet, fizetéskép-

A válság a magyar lakosság jelentôs részét, köztük

telen ügyfelek, növekvô körbetartozás, export lehetôségek

ügyfeleinket is érzékenyen érintette, különösen azo-

szûkülése, piacvesztés, leállított beruházások, elbocsátások,

kat, akik a korábbi években vettek fel hiteleket. A fo-

csôdök.

rint árfolyamgyengülése számottevôen megemelte a deviza
(svájci frank és euró) alapú hitelek törlesztôrészleteit. Ez már

Természetesen a lakosságot és a vállalkozásokat ért

önmagában is hátrányosan érinti az adósokat, ugyanakkor

megrázkódtatás a pénzügyi szektorra is visszahatott

sokan épp ezekben a hónapokban vesztették el állásukat,

a jelentôsen megnövekedett kockázatok, fizetésképtelenné

így kiesett az a jövedelmük, amibôl a törlesztôrészleteket

vált ügyfelek miatt bennragadó hitelek, valamint a csök-

tudták korábban fizetni. Ráadásul ezzel párhuzamosan azzal

kenô fogyasztás és gazdasági aktivitás, továbbá a nemzetközi

is szembesültek, hogy a hitel fedezetét képezô ingatlanjuk

pénzszûke miatt szûkülô hitelezési lehetôségek formájában.

értéke is nagyot zuhant. Ezek a tényezôk együttesen az adó-

Mivel a háztartások a megszokott életszínvonalat a tartalékaik

sok egy részét rendkívül nehéz helyzetbe hozták, amiben

felélésével próbálták biztosítani, így rövidtávon a megtakarí-

akár az ingatlanuk elvesztésének rémképe is felsejlett. Azok

tási hajlandóság is csökkent, ami a betétgyûjtést nehezítette

az ügyfelek sem jártak jobban, akiknek épp most lett volna

meg. Ezek a tényezôk együttesen jelentôsen rontották az üz-

szükségük hitelre, mivel a forrásköltségek emelkedése miatt

leti kilátásainkat.

a hitelek jelentôsen megdrágultak.
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Egyértelmû volt, hogy nekünk és ügyfeleinknek közös érde-

nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás ha-

künk a válság negatív hatásainak a csökkentése. Ezt felis-

tására a jelenlegi törlesztô részlet teljesítése átmenetileg

merve már 2008 végén elkezdtük felmérni a lehetôségeket,

nehézséget jelent. A konstrukció lényege, hogy a törlesztô

hogy minél gyorsabban megtehessük a szükséges lépéseket.

részlet megfizetésére egy úgynevezett könnyített idôszakot

Mivel hosszú távú, bizalmi ügyfélkapcsolatokra törekszünk,

biztosítunk, mely idôszak alatt az eddig fizetett havi tör-

az alapelv az volt, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe

lesztô részletnek csak egy részét kell fizetnie az adósnak.

került ügyfeleket próbáljuk a lehetôségeink határáig átsegíteni

A könnyített idôszak alatt ki nem fizetett tôke- és kamat-

a válságon. Ezzel párhuzamosan elkezdtük felmérni a haté-

rész megfizetésére a könnyített idôszak lejártát követôen

konysági tartalékainkat, hogy a költségcsökkentési lehetô-

a fennmaradó futamidôben kerül sor.
• Hitelfedezeti védelem

ségeket kihasználva is próbáljuk elkerülni a veszteségeket.
A következô alfejezetekben – a könnyebb átláthatóság ér-

Ezzel párhuzamosan egész évben proaktívan értékesítet-

dekében pontokba szedve – részletesebben is bemutatjuk

tük az ügyfelek kockázatainak csökkentését célzó hitel-

a válságra adott különbözô válaszlépéseinket és ezek eredmé-

fedezeti védelem szolgáltatásunkat, melybôl közel

nyeit. A felsorolás olyan új termékeket is tartalmaz, amelyek

13 000 darabot igényeltek ügyfeleink. A szolgáltatás lé-

a megváltozott piaci realitásokra, az ügyfelek megváltozott

nyege, hogy nem várt eseményt követôen a biztosító fizeti

igényekre is választ adnak. A CIB Csoport, ahogy azt az elmúlt

a hitel törlesztôrészletét, vagy akár a teljes hitelösszeget

években következetesen képviselte, alapmûködési fenntart-

az ügyfél helyett.
• A hitel futamidejének növelése

hatóságra törekszik, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatásainak,
termékeinek fenntartható fejlôdést kell biztosítani érintettjei,

A havi törlesztôrészlet csökkenthetô a futamidô növelé-

különösen az ügyfelei és a tulajdonosa számára. Meggyôzô-

sével is. A módosításhoz a közokirat megújítása és szer-

désünk, hogy a megfelelô egyensúly olyan lépésekkel, illetve

zôdésmódosítás is szükséges. A szerzôdésmódosítás egy

szolgáltatások kínálatával biztosítható, amelyekrôl a követ-

ügyfelet terhelô költség, amelynek díját a hirtelen megnôtt

kezô bekezdésekben számolunk be.

törlesztési terhek könnyítése érdekében a devizahiteles
ügyfeleinktôl átvállaltuk.

1.2.1. Lakossági ügyfeleinket támogató kezdeményezések

• A hiteltörlesztés átmeneti könnyítése
A hiteltörlesztés átmeneti könnyítése érdekében bankunk

Hitelek átstrukturálása

lehetôséget biztosít arra, hogy ügyfeleinknek egy rövid,

Lakossági ügyfeleink közül a legnehezebb helyzetbe azok

átmeneti idôszak erejéig a havi törlesztés során csak a ka-

kerültek, akik valamilyen okból kifolyólag – pl. a törlesztôrész-

matot és a kezelési költséget kelljen megfizetniük, és a tô-

letek emelkedése, vagy a jövedelmük csökkenése miatt – nem

kerész fizetését pedig egy késôbbi idôpontban kezdjék újra.

tudták a korábban megszokott módon folytatni a hitelük

A lehetôség igénybevételére csak kivételes helyzetekben

törlesztését. Számukra dolgoztuk ki és indítottuk el a Lakos-

és csak ingatlanfedezetes hitelek esetén van lehetôség.

sági Hitelek Átstrukturálása programot, aminek a célja

A fizetési feltételek átalakítása ebben az esetben díjmentes,

az volt, hogy a fizetési nehézségekkel küzdô ügyfeleink

de szerzôdésmódosítást igényel, és egyidejûleg szükséges

számára a hiteltörlesztés átalakításával megkönnyítsük

a közjegyzôi okirat módosítása is.

a válság okozta nehézségek átvészelését. A program

• A devizahitelek átváltása forinthitelre

munkájába a Csoport összes kapcsolódó szakterületét bevon-

Devizahiteles ügyfeleink árfolyamkockázata megszüntet-

tuk, hiszen a termékek kialakításában és az átstrukturálások

hetô azáltal, ha meglévô devizahitelüket forinthitelre váltják

gyakorlati lebonyolításában szinte minden terület érintett.

át. A váltás során a banki díjakat a CIB Bank átvállalja,

Összességében közel 10 000 ügyfelünket kerestünk meg

azaz ügyfeleinknek nem kell megfizetniük a devizahitel

az év végéig, 3 500 hitel átütemezésének a jóváhagyása már

lezárásához szükséges elôtörlesztési díjat, valamint az új,

megtörtént, további közel 5 000 pedig folyamatban van.

forint hitel indításához kapcsolódó folyósítási díjat sem.
• Az elôtörlesztési kérelmek kezelése

Az átütemezési konstrukciókat nemcsak az ingatlanfedezetes
hitelekre, hanem a fedezetlen hitelekre (személyi kölcsön,

A havi törlesztô részlet csökken, ha ügyfeleink megtaka-

hitelkártya, bevásárlókártya, folyószámlahitel) is kialakítottuk.

rításukat, vagy annak egy részét a meglévô hitelük elôtör-

• Megoldás hitel

lesztésére használják fel, amelynek díjáról Kondíciós listánk

Szintén a hiteltörlesztési nehézségekkel küzdô ügyfelek

tartalmaz részletes információt. Az elôtörlesztésre a CIB

számára fejlesztettük ki a Megoldás Hitel könnyített

Bank a hitel futamideje alatt bármikor lehetôséget biztosít.

törlesztési idôszakkal nevû termékünket, amelyért
elnyertük a MasterCard „Az év lakossági hitelterméke”
szakmai elismerését is. A megoldás azon ingatlanfedezetes hitellel rendelkezô ügyfeleinknek kíván segítséget
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Pénzügyi ismeretek

Forint alapú hitelezés erôsítése

A havi törlesztési teher számottevô növekedése, vagy az élet-

2009 októberében indítottuk el a CIB FIX 3 Lakáshitelt.

körülmények kedvezôtlen változása miatt bajbajutottak szá-

A célunk a termékkel az volt, hogy segítve az MNB és a PM

mára egy kézikönyvet is összeállítottunk Megoldások

elképzelésit is, erôsítsük a forint alapú hitelezést. A hitel

hiteltörlesztési nehézségekre címmel. A kézikönyv, amit

legfôbb elônyei: egyszerûség, átlathatóság, árfolyamkoc-

az ügyfelek a fiókokban kaptak kézhez, illetve a honlapon

kázat-mentesség, 3 évig változatlan törlesztôrészlet. Nem

keresztül elolvashattak, segítséget nyújt az átmeneti kön�-

alkalmazunk a terméknél kezelési költséget, hitelbírálati díjat,

nyítést jelentô pénzügyi konstrukciók közötti eligazodásban,

szerzôdéskötési díjat sem.

legyen szó ingatlanfedezetes hitelrôl, gépkocsi lízingrôl vagy
Szorosabb ügyfélkapcsolat

éppen áruhitelkártyáról.

Érzékelve ügyfeleink nehézségeit, mindenképpen szerettünk
Betétesek bizalmának erôsítése

volna köszönetet mondani azoknak, akikre ebben a nehéz

A válság komoly aggodalmakat keltett a betéteseink körében

idôszakban is számíthattunk. Ezért a 2009-ben szerzôdés

is, mivel a média rendszeresen hírt adott a csôdhelyzetbe

szerint törlesztô több tízezer lakossági ügyfelünknek levélben,

került, vagy vészesen megroggyant külföldi bankokról. Ebben

illetve SMS-ben köszöntük meg azt, hogy a válság ellenére

az idôszakban az Intesa Sanpaolo regionális kampányának

is pontosan fizették vissza a hitelüket, és egy kis ajándékkal

keretei között értékesítettük az euró alapú CIB Uno betétet,

is megleptük ôket.

amelynek az volt az újdonsága, hogy a tulajdonosunk visszafizetési garanciát nyújtott hozzá. Ez a megoldás az ügyfelek
számára a pénzügyi válságnak ebben a szakaszában nagyon fontos
biztosítékot jelentett. A kampány

Magyar banki magatartási kódex

kapcsán közel 4 000 ügyfelünk
választotta a CIB Uno betétet,

2009 szeptemberében a CIB Bank is aláírta a magyar kormány által kezdeményezett

és mintegy 50 millió euró összeg-

és a magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által koordinált ún. banki

ben kötötték le betéteiket.

magatartáskódexet. A magatartáskódex nem jogszabály, hanem egy önkéntes
vállalás, és azokra a hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szolgáltatókra vonatkozik,

Megtakarítási hajlandóság

amelyek aláírják azt.

növelése

A kódex a fogyasztói igényekre válaszul született, és hozzájárul az eddigieknél kiszá-

A válság egyik következménye

míthatóbb viszony megteremtéséhez a pénzintézetek és az ügyfelek között. A kódex

az volt, hogy miközben az elején

a bankok ügyfelekkel szembeni magatartását szabályozza, és 2009. december 1-jén

csökkent a megtakarítási hajlan-

lépett hatályba. Három alapelvre épül, ezek a transzparencia, a szabályelvûség

dóság, az ügyfelek számára a ko-

és a szimmetria. A transzparencia azt jelenti, hogy átláthatónak és közérthetônek

rábbiakhoz képest fontosabbá vált

kell lennie a hitelezésnek, azaz minden szükséges információt hozzáférhetôvé kell

olyan megtakarítási lehetôségek

tenni az ügyfelek számára. A szabályelvûség azt jelenti, hogy az aláírók mindenben

felkutatása, ami egyrészt nem

a rögzített szabályok alapján járnak el. A szimmetria elvén pedig azt kell érteni, hogy

terheli meg a havi költségvetést,

a külsô körülmények változása esetén a bankok nemcsak akkor változtatják meg

másrészt viszont hosszú távon

a kamatot és a különbözô díjakat, amikor az az ügyfélnek hátrányos, hanem akkor

pénzügyi tartalékot biztosíthat.

is, ha az az ügyfélnek kedvezô.

Az igényekre válaszul az év végén

A magatartáskódex öt nagy területet fed le: a hitelezés általános szabályait, a szer-

elindítottuk a CIB Malacpersely

zôdéskötés elôtti magatartás elveit, az egyoldalú módosításra, a fizetési nehézségek

számlát, amellyel nem titkolt cé-

kezelésére és a végrehajtásra vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor csak néhány

lunk, hogy folyamatos megtakarí-

pontban fogalmaz meg konkrétumot. Az egyik ilyen, hogy ha az ügyfél nem fizeti

tásra ösztönözzük az embereket.

a részleteket és minden egyéb lehetôséget kimerítettek már a bankkal, akkor az ügy-

Röpke egy hónap alatt több mint

félnek kilencven napja van arra, hogy maga értékesítse ingatlanát. Ezzel próbálják

10 000 ilyen számlát értékesítet-

elejét venni annak, hogy az árverezés során mélyen a piaci érték alatt adják el

tünk, ami jól mutatja, hogy még

az ingatlant, nehéz helyzetbe hozva ezzel az adóst. A másik fontos változás, hogy

ilyen nehéz pénzügyi idôkben is

ezentúl csak évente egyszer és az inflációval megegyezô mértékben lehet majd

sikerülhet a folyamatos takarékos-

a kezelési költséget és más díjakat emelni.

ságra ösztönözni az ügyfeleket.
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1.2.2. Vállalati ügyfeleink megsegítése

fenntarthatósági jelentés 2009

fizetési képességéhez igazodjon. Az elôzôekben felsorolt
javaslatok mellett új és meglévô termékekkel is igyekeztünk

Veszélyeztetett vállalati ügyfelek gyors megsegítése

megoldást találni a finanszírozási problémákra.

A CIB Bank mindent elkövetett annak érdekében, hogy gyor-

Likviditás finanszírozása

san beazonosítsa a pénzügyi válság következtében finan-

Az egyik leggyakrabban jelentkezô probléma a likviditás

szírozási nehézségekkel küzdô vállalkozásokat. E törekvés

finanszírozása. Mivel a cégek a korábbinál nehezebben

keretében 2009 júniusában elindítottuk a CIB SOS Projektet.

jutnak a bankokban forgóeszközhitelekhez, ezáltal

A projekt célja a fizetési nehézségekkel szembesülô ügy-

érezhetôen nô a faktoring iránti igény. A hagyományos

felek közül azok minél rövidebb idô alatti megtalálása,

banki hitelek és a CIB Faktor termékei közötti kondíciós kü-

akik esetében a gyors közbeavatkozás megakadályoz-

lönbségek tovább csökkentek, így sok cég számára vált von-

hatta a nagyobb gondok kialakulását. Így lehetôségünk

zóvá ez utóbbi, strukturáltabb finanszírozási forma, amely

nyílt arra, hogy az ügyféllel együttmûködve, közösen tudjuk

– azáltal, hogy minden más hitelnél magasabb arányban tudja

kidolgozni azokat az áthidaló megoldásokat, melyek segítsé-

finanszírozni a vevôköveteléseket – akár jelentôs plusz forrást

gével továbbra is folytatni tudja tevékenységét. A projektbe

nyújthat partnereinknek. Ezen túlmenôen a CIB Faktor mindig

senior, az üzleti területen nagy tapasztalattal rendelkezô kollé-

is úgy ajánlotta faktoring megoldásait, hogy a finanszírozás

gákat vontunk be, hogy szakmai tapasztalatukkal támogassák

mellett a követelések nyilvántartása, biztosítása, beszedése

az átstrukturálási tevékenységet olajozottabb folyamatok ki-

is értékes szolgáltatás az igénybe vevô szállítók számára. Ér-

alakításával. Meghatároztunk egy speciális dokumentumkört,

zékelhetô, hogy a válság hatására a biztosítási és beszedéses

amely megkönnyíti a döntéshozatalt az átstrukturálásokról;

szolgáltatás iránt is jobban érdeklôdtek az ügyfelek.

valamint az üzleti terület számára átstrukturálási javaslatokat,
lehetôségeket dolgoztunk ki.

További megoldási lehetôséget nyújtanak az EU és támogatott

Az eddigi tapasztalatunk, hogy azon esetekben sikerült

konstrukciók, melyek segítségével plusz forráshoz juthatnak

gyors és mindkét fél számára elônyös megoldást ta-

a vállalatok. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

lálni, amikor gyorsan megtörtént a kapcsolatfelvétel

• Magyar Fejlesztési Bank (MFB) beruházási hitel célja a gaz-

a bank és az ügyfél között. Ennek érdekében – megadott

daság versenyképességének fejlôdését szolgáló, infrast-

szûrôfeltételek alapján – folyamatosan vesszük fel a kapcso-

ruktúra- és technológiafejlesztést elôidézô beruházások

latot különösen „veszélyeztetett” ügyfeleinkkel. A nehéz

támogatása, melyet közel 400 ügylet során értékesítettünk;

helyzet enyhítése érdekében többféle lehetôség áll

• MFB forgóeszköz hitelprogram keretében a vállalatoknak

rendelkezésre:

tevékenységük bôvítéséhez szükséges átmeneti forráshiány

• átütemezhetôek a törlesztések, amelynek során a ko-

finanszírozására kedvezményes forgóeszközhitelt biztosít;

rábbiakhoz képest alacsonyabb törlesztô részletek kerülnek

• Állami kezességvállalások során tovább növelhetô a for-

megállapításra;

ráshiány csökkentése, több mint 500 ügylet során sikerült

• meghosszabbítható a türelmi idô, ami azt jelenti, hogy

ilyen konstrukciót kialakítani;

a törlesztést az eredeti ütemezéshez képest késôbb kell

• European Investment Bank (EIB) hitelprogramok során

csak megkezdeni;

265 millió euró állományt helyeztünk ki, több mint 80 ügy-

• meghosszabbítható a hitel futamideje, aminek a révén

let során.

hosszabb idô áll az ügyfél rendelkezésére a törlesztésre;
• tôkemoratóriumot lehet engedélyezni, azaz a tôketör-

A nehéz helyzetbe került mikrovállalkozások számára kidol-

lesztés felfüggesztését, amely idôszak alatt az ügyfélnek

gozott átstrukturálási program keretében pedig új termékeket

(a költségek mellett) csak a hitel kamatait kell törlesztenie;

és folyamatokat vezettünk be. A program kezdete óta

• illetve kedvezôbb/alacsonyabb költségû finanszírozási

210 mikrovállalkozást sikerült átsegítenünk a válság

lehetôségeket lehet felkutatni és ajánlani az ügyfélnek

legnehezebb periódusán.

(pl. EU-források, refinanszírozott lehetôségek, állami hátterû
garancia-konstrukciók).
A fentieken kívül, indokolt esetben, további finanszírozást
is kaphatnak ügyfeleink. Szükség esetén természetesen sor
kerülhet a fedezeti kör, illetve a szerzôdéses dokumentáció
és a szerzôdéses feltételek erôsítésére. Alapvetô cél, hogy
a kinnlevôség fokozatos visszafizetése az ügyfél tényleges
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1.3. Mûködési hatékonyságunk növelése

fenntarthatósági jelentés 2009

költséghatékonyság javítása céljából. Ezek eredményeképpen
már 2009-ben sikerült a CIB Csoport költség/bevétel mu-

Szervezeti modell átalakítása

tatóját az elôzô évi 48 százalékról 43 százalékra javítani.

2009-ben több, jelentôs - az üzleti és mûködési modellt érin-

A program részeirôl a keretes írásban, az irányítása alatt létre-

tô - változtatáson dolgozott bankunk vezetôsége. A munka

jött új mûködési modellrôl pedig a Vállalatirányítás fejezetben

egyik meghatározó eleme a szervezeti modell átala-

számolunk be részletesen.

kítása volt, a célja pedig egy
olyan csoport szintû szervezet kialakítása, amely hatéko-

ORIGO program

nyan és eredményesen képes
mûködni a megváltozott gaz-

A szerteágazó program fôbb céljai az elsô fázisban (2009. szeptember-október

dasági környezetben, jobban

folyamán) az alábbiak voltak:

szolgálja a legfontosabb érin-

• az új kis- és középvállalati (KKV) értékesítési szervezet felállítása;

tettjeinek (ügyfelek, tulajdo-

• az új KKV és a lakossági üzletági szervezet együttmûködésének meghatározása;

nosok, alkalmazottak) érde-

• a hitelezési folyamatok felülvizsgálata és új folyamatok kialakítása;

keit, és versenyképes a hazai

• a behajtási (work-out) tevékenység megerôsítése új szervezet kialakításával;

piacon.

• az októberi szervezeti változások és személyi mozgások lebonyolítása;

Nehéz gazdasági helyzetben

• kapacitások megtervezése a hitelezési folyamatban érintett területekre.

és üzleti környezetben a szokásosnál is jobban oda kell figyelnünk

2009. november elejére az elsô fázisban eltervezett feladatokat a programban

a kiadásainkra, és az erôforrá-

részt vevô területek elvégezték, így a feladatok teljesítésében sikeresen továbblép-

saink hatékony felhasználására.

hettünk. A következô szakaszban a kialakított struktúrák mûködésbe helyezése,

Ezen kívül lényegesen nagyobb

szabályozása kezdôdött, vagyis az elméletet a gyakorlatba ültetését kezdtük meg

hangsúlyt kell fektetnünk a koc-

az alábbi területeken:

kázatkezelési tevékenységre, hogy

• az új hitelezési folyamatok bevezetése 2010 februárjában;

minimalizálni tudjuk a hitelezés-

• a hitelezési folyamat bevezetéséhez szükséges informatikai fejlesztések, para-

bôl, illetve mûködési kockázatok-

méterezések, beállítások elvégzése;

ból fakadó veszteségeket. 2009

• a szükséges szervezeti változások elvégzése, az ún. Risk Middle Office kiala-

folyamán ezért átfogó programot

kítása és feltöltése;

indítottunk a mûködési haté-

• a megújult és kibôvült behajtási (work-out) szervezet feltöltése és az új mûködési

konyságunk javítása érdekében.

rend, valamint folyamatok kialakítása;

A program az ORIGO elnevezést

• az ösztönzési rendszer felülvizsgálata;

kapta (Organisation Restructuring

• a Lízing leányvállalatok szervezeti és mûködésbeli integrációja, az ehhez szük-

InteGration and Optimisation).

séges elôfeltételek kialakítása;

A  program keretében meg-

• kapacitás-tervezés elvégzése a Bankcsoport további területeire;

vizsgáltuk a folyamatainkat,

• a bankcsoporti aláírási jogok és jogosultságok felülvizsgálata;

és ahol lehet, egyszerûsítettük,

• a bankcsoporti címhasználat szabályozása;

racionalizáltuk ôket.

• dokumentum-egységesítô projekt elindítása.

Áttekintettük a költségeinket
is potenciális megtakarítási lehetôségek után kutatva. És ami a legnehezebb volt, azt is végig

Nehéz döntés: létszámcsökkentés

kellett gondolnunk, hogy az egyszerûsített folyamatokhoz,

A megváltozott körülmények közötti mûködéshez szükséges em-

és a válság következtében lecsökkent üzleti aktivitáshoz

beri erôforrások nagyságrendjének meghatározása után a mun-

mennyi emberi erôforrásra van szükségünk. A program

kavállalók számának csökkentése mellett döntöttünk. Ez

eredményeként rövidtávon 6,8 milliárd forinttal (10 száza-

mindig fájdalmas döntés, és a bank – átérezve az elbocsátott

lékkal) csökkentettük a mûködési költségeinket. Az elért

munkatársak nehéz helyzetét – , a lehetô leghumánusabban

megtakarítás lehetôvé tette, hogy a CIB – budapesti és re-

próbált eljárni. A 2009 februárjában megalakult Üzemi Tanács

gionális piaci lefedettségének növelése érdekében – több

elsô feladata volt a meghirdetett csoportos létszámle-

bankfiókot vásároljon meg egy versenytárs banktól, amelyek

építés kapcsán az egyeztetés lefolytatása a munkáltató

végül 2010-ben nyíltak meg. A rövid távú megtakarításokon

képviselôivel, valamint részt venni a tervezett lépések belsô

kívül számos belsô kezdeményezést indítottunk a középtávú

kommunikációjában, munkavállalói elfogadtatásában.
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Az érintett munkavállalók számára
egy úgynevezett outplacement

Létszámcsökkentés, felelôsen

programot indítottunk, aminek
a célja a munkatársak támogatá-

A CIB Bank a 2009. évi kényszerû létszámcsökkentését körültekintôen, az üzleti

sa ebben a számukra nehéz idô-

partnerség jegyében hajtotta végre. A banknak a gazdasági válság miatt újra

szakban. A program keretében

kellett gondolnia a pénzügyi, anyagi-technikai és emberierôforrás-kapacitá-

karriertanácsadást és egyéb,

sait. A bankcsoport vezetôsége ezért tavaly márciusban döntött úgy, hogy

például munkajogi tanácsadási

nyolcszázalékos (mintegy 300 fôs) létszámcsökkentést hajt végre, és ezzel

szolgáltatásokat vehettek igény-

párhuzamosan egy szervezet-korszerûsítési folyamatot is megkezd.

be az elbocsátott munkatársak,

A CIB tavaly 2009. április 6-án kezdte meg a létszámleépítést három, egy-

valamint álláskeresô és informati-

mást követô 30 napos periódusban. Ez idô alatt folyamatos HR-támogatást

kai készségfejlesztô tréningeken,

biztosítottak a vezetôk és a munkavállalók részére a törvényi kötelezettségen

valamint angol nyelvi képzésen ve-

túlmenôen, ilyen volt például az EsErnyô (Esély Ernyô) program. Ennek ke-

hettek részt, hogy megszerezzék

retén belül például többlet-alapbért fizettek a szolgálati idô függvényében

az álláskereséshez szükséges kész-

a kényszerûen elbocsátottaknak, illetve teljes évre biztosították a 2009. évi

ségeket, elôsegítve mielôbbi újbóli

teljes cafeteria-keretet. Úgynevezett TámPont (Támogatási Központ) program

munkába állásukat. A leépítések

is indult, amelynek helyszíne a társaság fôvárosban található Váci úti irodaháza

kapcsán tett lépéseinkrôl a keretes

volt. Itt a HR-szakterület speciális outplacement-programot alakított ki a nehéz

leírásban olvashatnak bôvebben.

helyzetbe került kollégáknak. Az elbocsátott CIB-es kollégák munkaerôpiaci
újrakezdéséhez így például angol nyelvi, számítástechnikai, valamint kétnapos

Kockázatok kezelése

elhelyezkedést támogató tréningeket szervezett a bank. A lehetôségeket

A CIB Csoport 2009-ben – az át-

az elbocsátottak egyharmada igénybe is vette.

strukturálási és problémás hitelke-

A létszámcsökkentést komoly szervezeti változások követték, ezeket több

zelési tevékenységének megerôsí-

lépésben hajtották végre: 2009. áprilisi, júniusi, augusztusi és októberi életbe-

tése révén – kiemelt hangsúlyt

lépéssel, míg a legutolsó lépés 2010 februárjára maradt. A változások között

fektetett a hitelezési kocká-

volt például a leányvállalatok integrációja a banki szervezetbe, a hitelezési

zatok és veszteségek mér-

folyamatok átalakítása, a pénzügyi-számviteli, beszerzési, kontrolling-terüle-

séklésére. Az év folyamán 71,3

tek közös irányítása, és természetesen a csoportos létszámleépítést követôen

milliárd forintot különítettünk el

a szervezeti struktúra egyszerûsítése, kisebb szervezetek összevonása.

a hitelekhez kapcsolódó veszteségek fedezésére. Ezen kívül olyan
szervezeti változtatásokat hajtottunk végre, amelyek az egyes

Program 2010. február 15-én lezárásra került, a feladatokat

hitelportfoliókon és termékkategóriákon belül a hatékonysági

átadta azon területeknek (Termék- és folyamatmenedzsment,

mutatókat javítják.

Retail Behajtás, ORIGO program), amelyek a késôbbiekben

Az elmúlt idôszakban a fizetési könnyítési megoldást

ezzel a tevékenységgel foglalkoznak.

célzó termékek körében folyamatos riportolással,

A nem pénzügyi jellegû kockázatok kezelése szintén

utókövetéssel tovább ösztönöztük az átstrukturálást.

fontos szempont volt az elmúlt évben. Ezek közül kiemelnénk

A beérkezett visszajelzések tükrében módosítottuk folyama-

a reputációs kockázatot, amely a bankszektor egészének,

tainkat, a termékek paramétereit, valamint az átstrukturá-

a válság miatt jelentôsen romlott megítélésébôl, valamint

lásban használatos IT rendszerek folyamatos fejlesztésével,

a CIB Csoport tavalyi jelentôs belsô szervezeti és mûködési

paraméterezésével támogattuk az átstrukturálási projektben

átalakulásából fakadtak. A reputációs kockázat kezelése

résztvevô kollégák hatékony munkavégzését.

a hírnévvédelem egyik fontos része, ami az év második felé-

Az egységesített banki és lízinges követeléskezelési terüle-

ben egyrészt a médiakapcsolatok korábbinál hatékonyabb

teken a megtervezett közös szervezeti és mûködési modell

kezelésében öltött testet, másrészt pedig visszaigazolódott

alapján létrejött a Retail Behajtási csoport. Kifejlesz-

az ügyfélelégedettségi méréseinkben látható, stabilan magas

tettük, teszteltük és hamarosan bevezetjük az új behajtási

értékekben.

rendszert, véglegesítettük és egységesítettük az eljárásokat
és a portfolió javítása érdekében elindítottuk az új folyamatokat a behajtási területen. A közeljövôben kiadásra kerül
a Kintlevôségkezelési terület ügyviteli utasítása, és új riportolási rendszert alakítottunk ki. Az Átstrukturálás és Behajtás

15

cib bank
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1.4. Környezeti terhelés enyhítését eredményezô,

fenntarthatósági jelentés 2009

• 2009 elsô félévében a KONCERT (Konszolidált CIB Ügyfél

költségcsökkentési lépések

Értesítések) Projekt elsô fázisának keretében megtettük
a kétoldalas számlakivonatok nyomtatásához szükséges

A mûködési hatékonyságunk vizsgálatának eredményekép-

elôkészületeket, majd a 2009. év második félévétôl

pen olyan elsôsorban költségcsökkentési javaslatokat

áttértünk a kétoldalas (duplex) nyomtatásra. Ezzel

is megfogalmaztunk, amelyek megvalósítása a folyamatok

az intézkedéssel a kivonatok nyomdai és postai költségeit

egyszerûsítésén és gyorsabbá tételén túl egyben a környezeti

összesen 40 százalékkal tudtuk csökkenteni, és várhatóan

terhelésünket is csökkenti.

12 százalékkal csökken a kivonatnyomtatáshoz felhasznált

• A CIB Csoport irodaterületeinek jobb kihasználását, köz-

papír mennyisége, így az ebbôl származó költség megtaka-

vetlen költségek csökkentése mellett hatékonyabb ener-

rítás mellett környezetünk terhelése is csökken.

giafelhasználást célul tûzve a CIB Lízingben dolgozó

• A nyomtatási költségek és a környezetterhelés csökkentése

kollégák átköltöztetése megtörtént a bankcsoport

érdekében a 2009. év elejétôl – munkakör és beosztás függ-

többi székházaiba.

vényében – a CIB Bank dolgozóinak csak fekete-fehér

• 2009 második félévében CIB bankcsoporti szinten 242 db

dokumentum nyomtatásra van lehetôségük.

személyes használatú céges gépkocsit értékesítet-

• 2009. januártól a CIB Bank alapértelmezetten nem küld

tünk, aminek eredményeként csökken az üzemanyag fel-

nyomtatott számlakivonatot a banki dolgozóknak,

használásunk, illetve a károsanyag kibocsátásunk. Ennek

amely évente várhatóan 2,7 millió forint költség megtaka-

mértékérôl a magánhasználatú gépkocsik megnövekedett

rítást jelent, emellett a környezetterhelés is csökken.

használata miatt nem tudunk pontos adattal szolgáltatni:

• A befektetési szolgáltatásoknál az ún. napi teljesítési

a közvetlen terheléscsökkenés mellett növekedett a közve-

lapok már elektronikus úton is igényelhetôk, ezzel

tett környezetterhelés, a kettô összesített hatását azonban

csökkenthetô a papírfelhasználás, így a környezet ter-

nem tudjuk mérni.

helése.

• Bevezettük az elektronikus kiküldetési rendelvény-, és ún.

• 2009 januárjától a CIB Bank összes fióki ingatlanában

pool („kulcsos”) autó igénylési rendszert, amely valamen�-

munkaidô végén lekapcsoljuk a vízmelegítôket, amel�-

nyi HR és üzleti célú kiküldetés igénylésének teljes folyamatát

lyel az energiatakarékosságról szóló kommunikáció ered-

lefedi. Ennek révén egy Intranetes igénylôfelülettel kivál-

ményei mellett a bankfiókok villamos energia felhasználása

tottuk a papír alapú kiküldetési rendelvények használatát.

tovább csökkenthetô.
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Hosszú távú programok
ár a 2009-es évben a figyelem középpontjában a gazdasági válság állt, az élet természetesen nem állt meg. Mivel a válság elmélyülésének egyik fô oka éppen a pénzügyi szektorba vetett
bizalom hiánya volt, ezért az ügyfelek bizalmának
visszaszerzése érdekében az egész szektornak határozott lépéseket kell tennie az átláthatóság növelése
és a felelôs mûködés irányában. A fenntarthatóságra
való törekvés a CIB Csoportban hosszú távú elkötelezettségen alapul, így 2009-ben is számos kezdeményezést indítottunk, illetve folytattuk a már korábban
megkezdett projektjeinket is ezen a téren, függetlenül
a válság hatásaitól. Ezekrôl a kezdeményezéseinkrôl
és gyakorlatainkról a legfontosabb érintetti csoportjaink mentén számolunk be a következô fejezetekben.
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2.1.

fenntarthatósági jelentés 2009

• Környezettudatos ügyfeleink számára 2007-ben indítottuk el a CIB Alternatív Energia Alapot, melynek lejárata
2010 decemberében lesz. Az alap hozama a DAXglobal
Alternative Energy Index (DAXAEP) teljesítményén múlik,
amelynek a kosarában a világ 15 legnagyobb megújuló

Ügyfelek

energiát termelô vállalatának a részvényei találhatóak meg.
Hozzáférés biztosítása a szolgáltatásokhoz
Fontos kötelezettségünknek tartjuk annak biztosítását, hogy

Ügyfeleink bizalmának megôrzése, illetve vissza-

szolgáltatásainkhoz mindenki, így a mozgásukban, lá-

szerzése – különösen olyan bizonytalan idôszak-

tásukban, hallásukban korlátozott, vagy egyéb módon

ban, mint amilyen 2009 volt – a legalapvetôbb fel-

fogyatékos ügyfeleink is egyenlô eséllyel férhessenek

tétele a hosszú távon is fenntartható, nyereséges

hozzá. Ennek egy része törvényi kötelezettség, más

mûködésnek. Ezért azokon a lépéseken túl is, amiket

része önálló vállalás.

a válság hatásainak mérséklésre tettünk, kiemelt figyelmet

• Törvényi elôírások alapján 2008. május óta kizárólag

fordítottunk ügyfeleink minôségi kiszolgálására. Ebbe

akadálymentes fiókokat és ATM-eket építünk. Azon

beletartozik az igényeikre való odafigyelés, a megfelelô

ingatlanok esetében, ahol csak lépcsôn keresztül lehetséges

és korrekt tájékoztatás nyújtása, észrevételeik és panaszaik

a bejutás, ott gondoskodunk mobil rámpáról, ha több lép-

meghallgatása és kivizsgálása, röviden az aktív, kétirányú

csô van, akkor liftrôl. 2009 elsô félévében folytattuk a nem

kommunikáció fenntartása. Továbbra is fontos számunkra,

akadálymentes ingatlanokra vonatkozó építési engedélyek

hogy a hátrányos helyzetû társadalmi csoportoknak is

beszerzését, tehát folyamatosan dolgozunk azon, hogy

az igényeikhez igazodó termékeket és szolgáltatásokat

azoknak a bankfiókoknak az akadálymentesítésére is meg-

tudjunk nyújtani, és egyúttal megkönnyítsük az ezekhez

oldást találjunk, amelyeknél az engedélyeztetés támoga-

való hozzáférést. Küldetésünknek tartjuk továbbá, hogy

tottság hiányában akadályokba ütközik és/vagy az ingatlan

célzott és kedvezô feltételekkel igénybe vehetô szolgálta-

adottságai jelentôsen megnehezítik utólagos megoldások

tásokkal is támogassuk ügyfeleinket – különösen a fiatal

kialakítását. 2008-ban 30 bankfiók akadálymentesíté-

korosztályt – a pénzzel való felelôs bánásmód kialakításá-

sének a tervét készítettük el. Ezek közül 15 fióknál

ban, a megtakarítási hajlandóság növelésében. (Az alábbi

megkaptuk az engedélyt az átalakításra, további

fejezethez kiegészítô adatokat és táblázatokat a 4.3 mel-

9 esetben az engedélyeztetés folyamatban van, míg

lékletben olvashatnak.)

6 fiók esetében nem kaptuk meg az engedélyt, így
a projektet leállítottuk. 2009 végén 95 fiókunk volt

Termékek speciális igényû ügyfeleknek

már teljesen akadálymentesített, ez körülbelül a fió-

• 2009 folyamán tovább folytattuk a sajátos igényekkel ren-

kok 63 százaléka. A központi irodaházakban a fôbejárat,

delkezô fiataloknak és idôseknek kifejlesztett termékeink

és az ezekben található bankfiókok is akadálymentesítettek.

és szolgáltatásaink értékesítését, amit speciális promóci-

•A
 z újonnan telepített ATM-ek esetében a korábbi ,,S” alakú

ókkal is támogattunk. 2009 augusztusában iskolakez-

panelek helyett kizárólag síkfelületû, függôleges paneleket

dést támogató promóciót szerveztünk az iskolásoknak

alkalmazunk, miáltal az automaták kezelôfelülete mozgáskor-

és szüleiknek, és ennek keretében pénzzel (5 000 forint)

látozott ügyfeleink számára is könnyen elérhetôvé válik. A 2009

és tolltartóval segítettük az új tanév kezdetét. Az akció

év végén üzemelô 221 automatából 191, azaz az automaták

során több mint 2 600 Szia Szimba számlát nyitottunk.

86,4 százaléka síkfelületû, függôleges paneles, a maradék

A Szia Szimba program lehetôséget ad arra, hogy já-

30 átalakítása pedig 3–4 éven belül megvalósul.

tékosan tanítsuk meg a gyerekeket a takarékoskodásra.

• 2009-ben elindítottunk egy olyan kezdeményezést, aminek

2009 ôszén nagy sikerrel vettünk részt egy nyugdíjasoknak

a célja egy olyan speciális magatartási ajánlás összeál-

megrendezett vásáron, ahol a számukra kialakított, de-

lítása, ami az ügyfélszolgálatban dolgozó munkatársaink

dikált számlacsomagunkat, orvosi tanácsadó vonalunkat

számára ad segítséget fogyatékos, illetve megváltozott

népszerûsítettük. A nyugdíjasoknak kínált számlacso-

képességû ügyfelek kiszolgálásában. Terveink szerint

magunk sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy a tavalyi

az év végére készen szerettünk volna lenni az ajánlással,

évben közel 13 000-en választották. Nyugdíjas ügyfeleink

azonban akadályokba ütköztünk olyan civil szervezetek azo-

számára egyszerûsített feltételekkel biztosítjuk a folyószám-

nosításában, amelyek gyakorlati segítséget tudtak volna adni.

la hitelkeretet annak érdekében, hogy biztonsági tartalékot

Az év folyamán végül egy civil szervezettel közösen elkezdtük

nyújtson nekik a nem várt élethelyzetekre.

megvizsgálni egy olyan e-learning oktatási program kialakí-
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tásának lehetôségét, amely a fiókhálózatban és a call-cen-

statisztikailag is megbízható színvonalú információhoz jutot-

terben dolgozó munkatársaknak nyújt segítséget az értelmi

tunk. Ezen tevékenységünk eredményeit a 100% figyelem

sérült ügyfelekkel kapcsolatban elvárt, megfelelô bánásmód

program kereteiben a bankon belüli területekre is eljuttattuk,

elsajátításában. Ennek részeként 12 munkatársunk egy ún.

kezdve az ún. orientációs (új belépô munkatársaknak összeál-

pilot (próba) tréningen vett részt, a tapasztalatok alapján

lított) programban résztvevô kollégáktól a CIB menedzsment-

pedig 2010 második felében elkészül az oktatási anyag.

jében ülô felsôvezetôkig. A program belsô kommunikációját
a válság után tapasztalt nehézségek miatt is elengedhetet-

• 2009 végére a bank fiókhálózata 151 bankfiókból

lennek tartjuk, attól a még inkább ügyfélközpontú szemlélet

állt. A 2009-es év során 2 új fiókot nyitottunk, ugyanakkor

elterjedését várjuk. Ezt a célt szolgálja az a lépésünk is, hogy

a mûködési hatékonyságunk növelése érdekében 3 fiókot be

az ügyfél-elégedettség felmérés eredményeit beépítet-

kellett zárnunk, illetve egy fiók Vállalati központtá alakult át,

tük a fiókhálózatban dolgozó munkatársak teljesítmé-

és ezzel fiók státusza megszûnt. Az év eleji 228 ATM-bôl 3 új

nyértékelési és ösztönzési rendszerébe.

kihelyezése és 10 leszerelés után
az év végére 221 darab maradt.
A Képviseleti irodák száma az év
elején 42 db volt, az évet 24 képviseleti ponttal zártuk.
• A  bankfiókok fizikai akadálymentesítésén kívül nagy hangsúlyt fektetettünk az online
és e-banki szolgáltatásainak
frissítésére is. 2009-ben a CIB
Internet Bank aktív felhasználóinak száma meghaladta a 300 ezret, s a lakossági tranzakciók már
mintegy 80%-a online módon,
a CIB elektronikus szolgáltatásain keresztül bonyolódott le.
• 2 0 09 -ben részt vettünk a
MasterCard Merchant Mentor Programjában, aminek
a célja a a kártyaleolvasó terminálok kihelyezésén keresztül
a kártyával történô fizetés lehetôségének a megteremtése,

Az ügyfél-elégedettség felmérés eredményei
A 2008-as évben mért magas ügyfél-elégedettségi mutató 2009. év
elejére – a válság hatására – visszaesett. A csökkenés 2009. második negyedévére megállt, s a két utolsó negyedévben stagnált. Ez a megállapításunk
a lojalitás mutatóra is igaz: 2009-ben azonos irányban mozgott az ügyfélelégedettségi mutatóval.
Pozitív eredmény, hogy a 2008. harmadik negyedévétôl erôs csökkenést mutató
„ár-érték arány” mutató értéke 2009. harmadik negyedévére elérte mélypontját és azóta szignifikáns növekedést mutat. Ez azért fontos számunkra,
mert ügyfeleink elégedettsége termékeink minôségével – a mutatók alapján –
növekedett, megszakítva ezzel a korábban tapasztalt csökkenô tendenciát.
Ezzel párhuzamosan azonban azt is látjuk a felmérés eredményeibôl, hogy
ügyfeleink panaszkezeléssel kapcsolatos várakozásai továbbra is csökkenést
mutatnak, vagyis a válság után bekövetkezô negatív banki – fôleg hitelezési és befektetési – tapasztalatok hatására ügyfeleink bizalma még nem állt
helyre sem bankunk, sem összességében a magyar bankpiac felé. 2010-ben
ezért célunk az is, hogy ezt a bizalmat helyreállítsuk a válság elôtti
állapotra. Hosszú távon szeretnénk növelni az ügyfelek bankunkba
vetett bizalmát nemcsak a panaszkezelés, de az ügyféligények alapján
nyújtott megoldásainkkal is.

ezáltal a bankkártya-használat
elterjesztése a fôvároson kívüli
településeken. Az év során 313 új terminált helyeztünk ki.

Ahogy egyre több ügyfelünk osztja meg velünk véleményét,

Ezzel párhuzamosan egy olyan kampányt indítottunk, amely

úgy nô annak az esélye, hogy a kérdôívekbôl szerzett informá-

a bankkártya használatát népszerûsítette a mikro- és kis-

ció releváns és megbízhatóan tükrözi az ügyfelek attitûdjét.

vállalati ügyfélkörben, ezáltal hozzájárulva a pénzügyi

A program eredményeire építve az év elsô felében új, célzott

kultúra fejlesztéséhez és a gazdaság kifehérítéséhez.

kommunikációs eszközöket vetettünk be, hogy jobban
megismertessük az ügyfelekkel a mindennapok során

Ügyfél-elégedettség és panaszkezelés

legtöbbször használt szolgáltatásokat. „Tudta-e Ön…?”

2009 elsô felében továbbfejlesztettük a 2007-ben elindított

címmel cikket helyeztünk el az ügyfeleknek szóló hírlevélben

100% figyelem programunkat. Promóciókkal tettük vonzóbbá

és a honlapunkon, amely hasznos tanácsokat tartalmaz a ter-

az ügyfelek számára a bankfiókokban és a honlapunkon

mékek és szolgáltatások ésszerûbb és hatékonyabb haszná-

elhelyezett kérdôívek kitöltését. A program 2009 folyamán

latára vonatkozóan. A 100% figyelem kutatás eredményeit

sztenderd ügyfélelégedettség-mérési eszközzé vált,

felhasználva számos további, célzottabb kutatást és kérdôíves

keretében összesen 12 000 ügyfelünk véleményét

felmérést végeztünk a fejlesztendô területek, mint például

gyûjtöttük be és elemeztük ki, így jelentôs mennyiségû,

az Internetbank részletesebb elemzésére.
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Panaszok elbírálása 2009-ben (százalék)2

A 100% figyelem ügyfél-elégedettségi programunk
és a panaszkezelési stratégiánk 2008-ban történt összehango-

2008

lása után 2009-ben továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk

2009

a CIB Csoporthoz beérkezô panaszokra, azok kezelésekor
az ügyfeleink elégedettségének helyreállítására. Tettük ezt
nem csupán a 100% figyelem program részeként, hanem
a gazdasági válság hatására adódó nehézségeik enyhítésére is.
A banki Panaszkezelés által vizsgált panaszok száma

50

egész évben magas szinten állt 2008-hoz képest, ami a ta-

15

36

Megalapozott

valyi évet jellemzô gazdasági válság ügyfeleket érintô hatásai
miatt várható is volt. Ugyanakkor a panaszkezelési átfu-

21

35

Méltányolt

43

Megalapozatlan

Panaszok megoszlása szolgáltatások szerint
2009-ben

tási idôben sikerült eredményeket elérnünk: a tavalyi
10,6 napos átlagos átfutási idôt 7,92 napra szorítottuk
le a panasztípusokra kialakított sztenderd folyamatoknak
köszönhetôen. 2010-ben szeretnénk megtartani a 2009-ben
elért eredményünket, vagyis az átlagos átfutási idôt szinten
szeretnénk tartani. Az elvárásainknak megfelelôen egyre
több panaszra látunk rá: az ügyfélkapcsolati pontokon dol-

Termék/szolgáltatás–Panaszok száma

gozó kollégák jelentôsen több panaszt regisztrálnak, mint

Befektetési termékek 607

2008-ban, szintén magyarázva a regisztrált panaszok meg-

Átutalások 1 850

növekedett számát. Ugyanakkor kapacitásunkat nem növeltük

Hitelkártya 1 612

2009 folyamán, így az átfutási idô további rövidítése nem

Hitel termékek 3 844
Folyószámla és betétek 3 066

szerepel a célkitûzéseink között. Egyre több panaszt a hely-

Jelzálog hitelek 1 571

színen, azonnal meg tudunk válaszolni, meg tudunk oldani.

Biztosítási termékek 321

2009 folyamán a helyben megoldott panaszok arányát 62-rôl

Elektronikus csatornák 1 891
Egyéb 3 386

70 százalékra sikerült növelni. Jövôbeni célkitûzéseink között
szerepel, hogy ez az arány tovább javuljon. 2009-ben csökkent a megalapozott, ugyanakkor növekedett a méltányolt
panaszok száma. Ez része a gazdasági válságot követô, hitellel
rendelkezô panaszos ügyfeleink felé irányuló megoldást kínáló
stratégiánknak is.

Panaszok megoszlása típus szerint (százalék)

A panaszkezelési folyamatot támogató workflow rendszert
további fejlesztésekkel javítottuk, melynek köszönhetôen

2007

a panaszok azonosítása, kategorizálása pontosabbá vált.

2008
2009

Annak érdekében, hogy a panaszok kezelése konzisztens

13

20

7

28

Kondíciók és kondíciós
alkalmazások

legyen, a CIB Csoport különbözô tagvállalatainak panaszkezelése 2009. decemberétôl egységes, csoportszintû felügyelet

13

18

Kommunikáció
és ügyféltájékoztatás

alatt történik.
4

Panaszkezelés által vizsgált panaszok száma
a CIB Csoportban

12

14

1

Tranzakciók

0

0

Visszaélés és elszenvedett
veszteségek

2007
20081
2009

76

55

50

Egyéb
8 415

16 332

18 148

Személyes adatokkal való visszaélésre vonatkozóan
21 darab panasz érkezett (2008-ban 15 darab, 2007-bôl
nincs adatszolgáltatás), ezek jelentôs része a hírlevél, illetve
az sms szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódott.
1

Adatkorrekció miatt a 2008. évi adatot módosítottuk 16 335-rôl 16 332-re.

2
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Az általános juttatások továbbra is a következô elemekbôl állnak:
• kötelezôen nyújtandó: foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, utazásiköltség-térítés, éleslátást biztosító szemüveg;

Munkatársak

• önkéntesen nyújtott: cafeteria rendszer, CIB Önkéntes
Nyugdíjpénztár, kedvezményes banki szolgáltatások és kedvezményes dolgozói bankkártyák, munkáltatói kölcsönök,
dolgozói lízing, csoportos személybiztosítás. Ezen kívül

A 2009-es év sok bizonytalanságot hozott munkavállalóink

továbbra is választható juttatások a családimobil-flotta

életében is. Ilyen körülmények között fokozott jelentôsé-

és a kedvezményes bel- és külföldi üdülési lehetôségek.

ge van az ôszinte, kétirányú kommunikációnak, a munkatársakkal szemben tanúsított méltányos bánásmódnak.

Az idôszakos vagy részmunkaidôs alkalmazásban lévô munka-

Fontos célkitûzés volt, hogy a válság ellenére megôrizzük

társainkat megilleti valamennyi fenti juttatás, azzal a feltétellel,

a munkavállalók juttatásait és elismerjük azt az extra erô-

hogy az összegszerû juttatásokra munkaidejük arányában jogo-

feszítést, amit a bank érdekében kifejtettek ebben a nehéz

sultak. Valamennyi munkatársunkra vonatkozik az a megkötés,

idôszakban. Nélkülük, az ô elkötelezettségük nélkül a vál-

hogy a cafeteria rendszer, illetve Önkéntes Nyugdíjpénztári

ság minden bizonnyal sokkal negatívabban érintette volna

munkáltatói hozzájárulás csak a három hónapos próbaidô letel-

a CIB Csoportot. Célkitûzésünk változatlan maradt: olyan

tével lép életbe, és egyes kedvezményes munkáltatói kölcsönök

feltételeket kívánunk teremteni, amelyek fenntartható,

egy vagy két éves munkaviszonyt követôen válnak elérhetôvé.

kiváló munkakörülményeket biztosítanak minden mun-

• 2008 második felében vezettük be azt a juttatást, amely

katársunknak. (Az alábbi fejezethez kiegészítô adatokat

keretében bankcsoportunk minden munkavállalójának

és táblázatokat a 4.3 mellékletben olvashatnak.)

lehetôvé tesszük, hogy kétévenként kibôvített egészségügyi szûrésen vehessen részt.

Juttatások

• Mindemellett természetesen a törvény által elôírt,

Ennek érdekében 2009-ben az alábbi lépéseket tettük:

idôszakos, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokon

• A pénzügyi válság ellenére 2009. október 1-jén béremelést

való részvétel 2009-ben is kötelezô volt minden munka-

hajtottunk végre azokban a munkakörökben, amelyek

társunk számára.

felelôsségi köre tovább növekedett.

• Bizonyos vezetôi besorolás felett 2009-ben is igénybe lehe-

• Az ÉRTED program keretében folytattuk a kibôvített

tett venni az évenkénti menedzserszûrés lehetôségét.

egészségügyi szûrések lebonyolítását mind a fiókokban,

• A szûrési feladatokat az Oxyvit-orvoscsoport végzi, amely

mind a központi épületekben. A H1N1 és szezonális influ-

1994 óta nyújt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat,

enza elleni védôoltások beadását a központi épületekben

s mára az egész országot lefedô hálózatot épített ki. A szol-

megszerveztük, és országosan költséghozzájárulással támo-

gáltatáscsomag elsôsorban szív- és érrendszeri, valamint

gattuk. A lehetôséggel több mint 500 munkatársunk élt.

daganatos betegségek megelôzésében, továbbá korai fel-

• Módosítottuk a dolgozói lakáskölcsönökrôl szóló

ismerésében nyújt segítséget. Kiszûrik a betegségre hajla-

belsô utasításunkat, amely alapján kollégáink a kedvezô

mosító tényezôket, és aktívan segédkeznek az egészséges

kamatozású hitelek esetén nagyobb hitelösszeghez jut-

életmód – megfelelô étrend és mozgásprogram –, illetve,

hatnak, és azt hosszabb idôszakra vehetik fel.

igény esetén, a legalkalmasabb terápia kialakításában.

• Az ÜT, a Szakszervezet és a munkáltatók képviselôi megalakí-

• 2007 óta minden munkatársunknak – biztosítói partnerünkön

tották a Szociális Bizottságot, melynek célja a munkatársa-

keresztül – élet-, baleset,- és betegségbiztosítási védel-

inknak által igényelt támogatások (temetési segély, szociális

met nyújtunk, amely az egyéni igények szerint kibôvíthetô.

segély) odaíté-lésének szervezett keretek közötti biztosítása.
• A menedzsment 2009. év végi döntése alapján a Cafeteria

„We are Intesa Sanpaolo Group”

összege 2010-tôl a teljes munkaidôben dolgozók számára

Nemzetközi bankcsoportunk számtalan olyan kezdeményezést,

havi 15 ezer forintról 17,5 ezer forintra emelkedik,

közös akciót indított, amely a munkatársak vállalati közösség-

és a Bankcsoportunk átvállalja az ezt terhelô személyi jövede-

érzését erôsíti. Az egységes belsô kommunikáció és vállalati

lemadó összegét is. A részmunkaidôben dolgozók a cafeteria

kultúra érdekében jött létre az ún. „We are Intesa Sanpaolo

arányos részére jogosultak, a kölcsönzött munkaerô tagjai

Group” („Az Intesa Sanpaolo Csoport mi magunk vagyunk”)

pedig egy éves munkaviszony után válnak jogosulttá a cafe-

keretrendszer, ami az összes, az anyavállalattól induló és a tag-

teria rendszerben igénybe vehetô béren kívüli juttatásokra.

bankokat egy vállalati közösségé formáló akciót fogja össze.
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• Értékkampány: 2009 egyik legjelentôsebb, házon be-

• Az év folyamán lezártuk az 500 középvezetô szá-

lüli akciója az Intesa Sanpaolo Csoport értékeinek belsô

mára szervezett 3 napos vezetôi készségfejlesz-

kommunikációs kampánya volt. A bankcsoport összes

tô alaptréninget, amelyet a vállalati kultúra felmérés

munkatársát bevonó, több mint 6 hónapon tartó akció-

és a felsôvezetôi workshopok eredményeire alapozva

sorozat ideje alatt részletesen bemutattuk az értékeinket.

dolgoztunk ki. Ezen kívül célzott készségfejlesztô trénin-

Számtalan, a munkatársakat aktív részvételre és párbe-

geket is tartottunk a vezetôk számára idôgazdálkodás,

szédre ösztönzô akció során lehetôség nyílt arra is, hogy

megbeszélések vezetése és teljesítmény menedzsment

eddig nem használt belsô kommunikációs eszközöket

témában. A CIB Lízing vezetôi számára külön 3 napos

és csatornákat vezessünk be.

vezetôi tréninget szerveztünk a hatásos vezetésrôl

• Üdülési lehetôségek: a CIB Bankcsoport számos belföldi

a pénzügyi válság idején.

és külföldi szálláshelyen kínál kedvezményes üdülési lehetô-

• A fentieken kívül a következô fontosabb képzéseket biz-

séget munkatársa, és bizonyos esetekben családtagjaik

tosítottuk munkatársainknak – a teljesség igénye nélkül:

számára. Anyabankunk segítségével 2009-ben Follonicán

• elméleti és gyakorlati tudást nyújtó folyamat menedzs-

30 gyermek üdülhetett; az AC Milan focitáborban 10 gyerek

ment tréningeket szerveztünk a folyamat szakértô

vett részt, Magione-ban és Alassio-ban pedig sok család

munkatársaknak mind a lakossági mind a vállalati banki

tölthette el nyári vakációját.

területen, hogy felkészítsük ôket a folyamat menedzsment

• N emzetközi sportrendezvények: a tavalyi évben le-

rendszer bevezetésére és alkalmazására;

hetôség nyílt arra, hogy az Intesa Sanpaolo tagbankok

• a 2008-ban bevezetett KKV Értékesítési Kézikönyvre

munkatársai különbözô sportágakban megmérkôzzenek

alapozva 3 napos értékesítés fejlesztési tréninget tar-

egymással. 2009 szeptemberében háromnapos labdarúgó,

tottunk KKV üzletkötôknek, amelyen 154 fô vett részt;

röplabda és kosárlabda versenyt rendezett az anyavállalat

valamint összesen 88 fô részvételével zajlott a 2 napos

Belgrádban (3 CIB-es csapat kb. 30 fôvel vett részt), té-

Céltudatos fejlesztés az értékesítésben címû vezetôi

len pedig az európai bankok síversenyén vehettünk részt

programunk;

az Intesa Sanpaolo jóvoltából.

• a 100% figyelem kérdôívek, és a próbavásárlások (myste-

• Középiskolai csereprogram: az AFS Intercultura egy olyan

ry shopping) eredményeire alapozva haladó lakossági

nemzetközi, középiskolások számára elérhetô csereprogram,

értékesítési tréningeket szerveztünk a fiókhálózat-

ami lehetôvé teszi, hogy fiatalok egy tanévet egy másik

ban dolgozó munkatársak számára, amelyet a regionális

országban töltsenek el, családoknál lakva. Anyabankunk

trénereink tartottak;
• erôs tréning támogatást kapott a lakossági hitel át-

támogatása mellett egy munkatársunk gyermeke vehetett

strukturálási program;

részt a programon, és tölthetett el egy egész évet Olasz-

• 280 fô vett részt a fiókhálózatból az új mikrohite-

országban.

lezési termékekhez és folyamatokhoz kapcsolódó
Képzések

képzéseken;

Továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk a munkatársak kép-

• lezártuk a call-center ügyintézôk számára szervezett

zésére, tudásuk és személyes készségeik fejlesztésére. Az egy

panaszkezelési tréningsorozatot, amelyen 110 telefonos

fôre esô átlag képzési óraszám 32 óráról 48 órára nôtt, azaz

operátor és vezetô vett részt;
• a jogi területünk 350 fô részére tartott képzést,

minden munkavállaló átlagosan hat és fél napnyi képzésben
részesült az év során.

melynek fókuszában a csôdeljárás és a felszámolási el-

• 2 009-ben a középpontban a 100% figyelem ügy-

járások álltak;

fél-elégedettségi programhoz kapcsolódó belsô

• 112 fô vett részt a prémium és privát banki szegmen-

képzési program állt, melyet szeptember 18–19-én

sért felelôs bankárok számára a tôzsdérôl szervezett

indítottunk útjára. Ennek célja az ügyfélközpontú kul-

képzésen;

túra fejlesztése a szervezet minden szintjén. A program-

• 352 fô részvételével zajlott le a Kötelezô Gépkocsi Felelôs-

ban felsôvezetôi szinttôl ügyintézôi szintig vettek részt

ségbiztosítási kapmányt megelôzô termékeket, folyama-

munkatársak. A képzés eredményeképpen a résztvevôk

tokat tartalmazó oktatási programsorozat
• a bankhoz újonnan csatlakozók számára szervezet

az ügyfél-elégedettség növelését célzó akcióterveket készítettek a különbözô banki területekre. A program erôs

képzéseken 2009-ben 169 fô vett részt.

belsô kommunikációs támogatást kapott, ami biztosította

• 2009-ben a CIB Csoport 3 formában (csoportos szemesz-

a megfelelô ismertségét. További eredménye a folyamat-

teri tanfolyamok, intenzív kurzusok és egyéni oktatások)

nak egy olyan program kidolgozása, amely a munkavállalók

támogatta a kollégák angol nyelvtanulását. A Ka-

ötleteinek, fejlesztési javaslatainak a gyûjtését és jutalma-

tedra nyelviskola által nyújtott fenti képzéseken több mint

zását célozza.

400 munkatársunk vett részt.
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A fenti tantermi tréningeken és képzéseken kívül a CIB Cso-

részt jelenti információk megosztását és szemléletformáló

port összes munkatársa részesült pénzmosás elleni, valamint

belsô kommunikációs kampányokat, másrészt a dolgo-

összeférhetetlenségi témában szervezett távoktatásban a bel-

zók aktív részvételét a különbözô kezdeményezésekben.

sô hálózaton elérhetô ún. e-learning felületen (MultiLearn)

Ez utóbbiak közül is kiemelt jelentôséggel bírnak a külön-

keresztül. Az év során ezen a csatornán összesen 81 külön-

bözô dolgozói önkéntes munkavégzések, aminek immár

bözô témában 89% átlag eredménnyel 29644 sikeres vizsgát

jelentôs hagyományi vannak a bankon belül.
• Dolgozóink társadalmi érzékenységét önkéntes prog-

tettek a kollégák.

ramok szervezésén keresztül is szeretnénk erôsíteni.

Egy fôre esô éves átlagos képzési óraszám

A Bátor Tábor Alapítvány (amely terápiás célú szabadidô
tevékenységeket szervez súlyosan és krónikusan beteg

2007

gyermekeknek) minden évben lehetôséget biztosít mun-

2008

kavállalóink számára, hogy meglátogassák a tábort, és ott

2009

egy napon keresztül önkéntes munkát végezzenek. Az önkéntesen jelentkezôk részt vehetnek a tábor felújításában,
30

47,7

32,1

fejlesztésében, új eszközök összeállításában. A CIB Csoport

December 31-i zárólétszám alapján.

2009. április 25-én immár harmadik alkalommal szervezte
meg a táborban az önkéntes napját. Ebben az évben közel

Képzési óraszámok alkalmazotti kategóriák
szerinti bontásban 2009-ben1

50 kollégánk és családtagjaik vettek részt az eseményen,
segítségükkel jelentôsen hozzájárultak a táborhely megújításához, hogy az még tökéletesebb helyszínt biztosít-

Szakértô és beosztott (nô)

son a beteg gyermekeknek és segítôiknek. Idén a lovak

Szakértô és beosztott (férfi)
Vezetô (nô)

istállóját és kifutóját, egy fahidat és egy tároló helyiséget

Vezetô (férfi)

újítottak fel, kisebb tereprendezési és kertészeti feladatok

Összes képzési óraszám

elvégzése mellett. A CIB Csoport stratégiai partnerként tekint a Bátor Táborra, amellyel különbözô szinten mûködünk
együtt: pénzbeli támogatás, önkéntes munka felajánlása,
személyes részvétel vagy éppen a hely felhasználása HR

83 114

43 743

9 867

19 618

tréning helyszínként. Büszkék vagyunk, hogy részt vehet-

156 342

tünk a tábor felújításában. Az önkéntes nap olyan sikeres
eseménnyé vált, amely nem csak egy társadalmilag felelôs

Képzési óraszámok nemek szerinti bontásban
2009-ben

akció, hanem komoly motivációs erôt is jelent a részt vevô
munkatársak számára.
• Folyamatosan informáltuk a munkatársakat a bank hosszú

Férfiak összesen
Nôk összesen

távú környezeti stratégiájáról, és felhívtuk figyelmüket

Összes képzési óraszám

a környezeti terhelés csökkentésének különbözô lehetôségeire, akár otthoni, akár munkahelyi környezetben. Az év második felében két nagyszabású belsô

63 361

kommunikációs kampányt is lefolytattunk a környezetvé-

92 981 156 342

delem és az energiahatékonyság témakörében. Híreket,
Munkatársak bevonása

tanácsokat és javaslatokat tettünk közzé, hogy hogyan

• 2009 decemberében elvégeztünk egy olyan belsô munka-

tudjuk csökkenteni a papírfelhasználásunkat és az elekt-

társi elégedettség felmérést, amelyet az Intesa Sanpaolo

romos áram fogyasztásunkat. Az újonnan felállított PET

csoport összes tagbankjában is kitöltöttek a munkatársak.

palackzsugorító berendezéseink rendszeres használa-

A mostantól évente megismételt felmérés célja hogy közvet-

tát is népszerûsítettük ezen a módon. A közelmúltban

len forrásból kapjunk visszajelzést munkatársaink hangula-

egy újabb egyhetes intranetes kampányt indítottunk el, ami

táról, az általuk észlelt pozitívumokról és a nehézségekrôl,

a környezettudatosságot népszerûsíti. A kampányok mel-

problémás területekrôl. Az eredményekrôl a munkatársak-

lett felvettük a kapcsolatot az Energia Klubbal is, ami egy

nak részletes visszajelzést adunk.

a háztartások energiahatékony mûködésének fejlesztését

• Ezzel párhuzamosan egyre fontosabb célkitûzésünkké vált,

támogató civil szervezet. Az együttmûködés eredménye egy

hogy munkatársainkat minél jobban bevonjuk a bank

olyan kiadvány lett, ami hasznos információkat tartalmaz

társadalmi felelôsségvállalási tevékenységébe. Ez egy-

arról, hogyan takaríthatunk meg energiát.

1

Nem tartalmazza az iskolarendszerû képzések valamint a távoktatás kere
tében nyújtott képzések óraszámát.
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• A  környezeti témákon kívül
rendszeresen beszámolunk kol-

ReCIBRock – a CIB-es zenekar

légáinknak a CIB Alapítvány
tevékenységeirôl, és a támoga-

Alapítótagok:

tott civil szervezetekrôl, valamint

Tóth Olivér (üzleti helpdesk, ének), Senkeri Gyula (Informatika, dob), Nagy

önkénteseket is toborzunk ezen

Gábor (Informatika, billentyû), Horváth Gergô (Informatika, basszusgitár), Kára

a módon. Ez növeli a munkatár-

István (Kontrolling, gitár), Kulcsár Zoltán (Képzés, gitár).

sak elkötelezettségét, és segít

A megalakulás körülményei: a zenekart a CIB-es belsô intranetes hálózatunk

a támogatási tevékenység belsô

apró (adok-veszek) rovatában hirdettük meg, így alakult meg.

népszerûsítésében. Az adóbeval-

Zenekar vezetôje: Alapvetôen nincs zenekarvezetô, ez egy demokratikus csapat.

lás idôszakában belsô kampányt

Fellépések: 2010. február 19.: Millenáris, „Biztosítási” offsite buli; 2010. április 15.:

indítottunk, hogy munkavállaló-

Siófok Azúr hotel, összbanki vezetôi offsite

ink is támogassák adójuk 1%-ával

Néhány dal a repertoárból: Embertelen dal; Born to be wild; Question

azokat környezeti, egészségügyi

of time; Stray cut strut; Gyöngy-hajú lány; Tainted love; Word up; Break on

vagy kulturális programokat

through; Knockin' on heaven's door; Whiskey in the jar; Sky is over; Neked

és civil szervezeteket, amelyeket

írom a dalt; Billy Jean; Rebel yell

a CIB Alapítvány is támogat. Szeretnénk elérni, hogy munkatársaink is magukénak érezzék ezeket
az ügyeket és büszkék legyenek
az alapítvány tevékenységére.
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vekedésének nyomon követését, így mérhetôvé válik
a beszerzési funkció hatékonysága. Ezen kívül bevezettük
a szükségességi felülvizsgálatot, amely a felesleges vagy
túlzott költések kontrollját biztosítja.
A beszállítói kapcsolatainkat érintetti párbeszéd se-

Beszállítók

gítségével is fejlesztjük, értékeljük. 2009 februárjában
ismét sikerrel rendeztük meg az éves IT Partnerdélutánt,
amely lehetôséget biztosít az aktuális témák megvitatására a csoport informatikai beszállítóival. A fórumot az IT

A beszállítókkal kapcsolatos legfontosabb alapel-

menedzsment terület rendezte az IT stratégiai beszérzési

vünk, hogy átlátható és igazságos módon válasszuk

terület támogatásával. A partnerdélután célja egysé-

ki ôket. Ezt a célt szolgálja a korábbi széttagolt be-

ges információkra alapuló kölcsönös információcsere

szerzési funkció központosítása egyetlen szervezeti

és a közvetlen személyes kapcsolatok kialakítása infor-

egységbe. Az Informatikai stratégiai beszerzés, a Stra-

matikai cégekkel. A partnerdélutánról a keretes írásunkban

tégiai beszerzés és kontrolling, a Központi beszerzés

olvashatnak részletesen.

valamint az Operatív beszerzés
területek összeolvadásából létrejött szervezeti egység lett
a felelôs a CIB Csoport összes
beszerzéséért. Az új szervezet
2009 második felében kialakította a megfelelô mûködési
folyamatokat és elôkészítette
a beszerzésekre vonatkozó új
szabályozást. A CIB Csoport
beszerzési gyakorlatában
• transzparens és esélyegyenlôséget biztosító szállító-kiválasztási folyamatot
mûködtetünk;
•e
 gységes és kedvezô fizetési

Érintetti párbeszéd: IT partnerdélután
A partnerdélutánra 50 meglévô és 10 potenciális beszállítót hívtunk meg
immáron harmadik alkalommal, egy prezentáció keretében bemutattuk a jelentôsebb együttmûködési lehetôségeket, díjaztuk beszállítóinkat, és idén is
meghirdettük innovációs fórumunkat. A prezentációt követô másfél órában
a cégek képviselôi az informatikai vezetôkel illetve informatikai beszerzôkkel
folytathattak le kötetlen beszélgetéseket. A résztvevôk távozáskor értékelôlapon
adtak visszajelzést a fórum hasznosságáról, melynek segítségével lehetôségünk van a visszamérésre is. A partnerdélutánon meghirdetett ötletbörzén
felhívtuk minden résztvevôt, hogy nyújtsanak be innovatív, kreatív ötleteket,
mellyel hatékonyság-növelést tudunk elérni. Vállaltuk, hogy a legjobb ötletek
benyújtóinak biztosítunk egy prezentációs lehetôséget az informatikai illetve
érintett üzleti területek vezetôi számára, illetve a legjobb ötletet megvalósítjuk.

feltételeket biztosítunk a beszállítóknak;
• humán erôforrással kapcsolatos pályázataink során

Az év során elkezdtük a meglévô beszállítók átvilágítását,

ellenôrizzük, hogy szolgáltatóink munkavállalóikat tör-

és egységesítettük a fizetési feltételeket. Elkészítettük a be-

vényesen foglalkoztatják;

szállítóink listáját, és akciótervet határoztunk meg a beszállítói

• egyes szerzôdéseinkben rögzítjük, hogy a szállító a szer-

kör racionalizálására, amelyet a 2010-es év második felében

zôdés teljesítése során köteles környezetbarát techno-

tervezünk végrehajtani. Célja a beszerzés kapcsán felmerülô

lógiákat alkalmazni, környezetbarát termékeket és anya-

szállítók megszûrése az elôminôsítési szempontok alapján,

gokat felhasználni és törekedni a keletkezô hulladékok

melynek segítségével megbízható szállítói adatbázis épül-

újrahasznosítására.

het ki, és egyszerûsödik a pályázatok adminisztrációja is.
Az elôminôsített szállítókat a Beszerzési terület az „Elôminôsített

A beszerzési folyamat új szabályozása átláthatóbb

ajánlattevôk” adatbázisban fogja nyilvántartani. Az elôminôsítés

és objektívebb kiválasztási rendszert hozott létre,

eredményérôl a Beszerzés területe tájékoztatja a szállítót is.

amely standardizált elô- és utóminôsítési rendszert

Az elôminôsített szállítókat évente a Beszerzés területnek felül

is tartalmaz, továbbá elôírja az Etikai kódexnek való

kell vizsgálnia. Amennyiben a szállító paramétereiben lényeges

megfelelés igazolását. A 2009 márciusában bevezetett

változás történik, arról értesítheti a Beszerzôt, ezáltal újabb elô-

– júliustól részlegesen a leányvállalatokra is kiterjesztett –

minôsítésen vesz részt. Szintén 2010-ben tervezzük a szer-

rendszer, amelyet korábban csak az IT beszerzéseknél

zôdéskezelô rendszer bevezetését, azonban az online

használt a bank, lehetôvé teszi a beszerzési folyamatok

tendereztetést lehetôvé tevô beszerzési portál rendszer

átfutási idejének, valamint a beszerzések értéknö-

bevezetését 2011-re halasztottuk.
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Beszállítók száma földrajzi megoszlás szerint (darab)

Magyarország
Európa
Észak-Amerika
Ázsia
Összesen

2007

2008

2009

6 821

6 767

3 570

620

113

57

45

12

9

0

1

1

7 486

6 893

3 637

december 31-i adatok

A vásárolt szolgáltatásokért kifizetett összegek a beszállítók földrajzi megoszlása szerint (millió forint)

Magyarország
Európa
Észak-Amerika
Ázsia
Összesen

2007

2008

2009

63 484

46 381

24 582

603

1 279

1 359

1 387

362

457

0

0,81

1

65 474

48 024

26 399

december 31-i adatok
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cib bank

ezért a CIB Csoport a múltban is támogatta, és a jövôben is támogatni kívánja a Bankszövetség és egyéb szakmai szervezetek,
hatóságok ez irányú kezdeményezéseit. Ezen kívül számos lépést
tettünk a saját ügyfélkörünk pénzügyi tudatosságának növelése
érdekében: kézikönyvet adtunk ki, amely tanácsokat nyújt a ne-

Társadalmi
hatásaink

héz helyzetbe került ügyfeleknek, és a honlapunkon található
információk körét is folyamatosan bôvítjük. A jövô pénzügyi
szakembereinek minôségi képzése érdekében szakképzési
hozzájárulással támogattuk többek között az IBS Nemzetközi
Üzleti Fôiskolát, a Budapesti Corvinus Egyetemet, a Közgazdasági
Politechnikumot, valamint a Rudas Közgazdasági Szakközépiskolát

A CIB Csoport a vállalati társadalmi felelôsségvál-

Dunaújvárosban, összesen mintegy 79 millió forinttal.

lalást inkább az üzletvitel lényegéhez tartozó stratégiai, semmint pusztán emberbaráti kérdésnek

Részvétel a pénzügyi oktatásban – helyi kezdeményezések

tekinti. Közösségi kapcsolataink tudatos kezelése
annak a folyamatnak a része, amelynek során

Szeged – Gyurcsik Tamás fiókvezetô: „2009 decemberében kezdtünk el meg-

a bank – az érintettek közremûködésével – a prob-

beszéléséket folytatni a Szegeden lévô két gazdasági szakközépiskola egyikével

lémák közös, és ennél fogva hatékony megoldá-

az együttmûködési lehetôségekrôl. Ennek keretében kötöttünk egy speciális számla-

sának alapfeltételévé kívánja tenni a párbeszédet.

csomag-megállapodást, és szóba került a bank/a bankban dolgozó kollégák esetleges

Közösségi kapcsolataink közé az állami intézmények-

bekapcsolódása az iskola életébe. Ezt követôen 2010 januárjában tovább folytattuk

kel (kormányzat, önkormányzatok, szabályozó ható-

a megbeszéléseket immár a hasonló profilú középiskolákat összefogó, irányító fôigaz-

ságok, felügyeleti szervek), a szakmai szervezetekkel

gatóval. Ezen a megbeszélésen továbbgondoltuk a részvétel lehetôségét és itt merült

(egyesületek, szakmai szövetségek, kamarák) és a civil

fel, hogy ne csak elôadóként jelenjünk meg, hanem biztosítsunk lehetôséget fiókláto-

szféra (non-profit szervezetek, alapítványok, helyi

gatásokkal a tanulóknak, hogy az elmélet mellett a gyakorlat-ban is megismerhessenek

közösségek) képviselôivel fennálló kapcsolatainkat

egy bankot. Az oktatási tematika és azon belül a fióklátogatások megszervezése még

soroljuk. A bankcsoport szempontjából legfontosabb,

egyeztetés alatt van. Elképzelésünk szerint 0. órában valósítható meg – ügyfélforgalmi

és a mûködésére legnagyobb hatással lévô érintett

idôn kívül – a fiók, a fiókban dolgozó kollégák tevékenységének, a CIB a bemutatása.”

állami intézmények a Pénzügyi Szervezetek Állami

Kalocsa – Kozmáné Bóli Erzsébet fiókvezetô: „Másként, kicsit specifikáltabban kell

Felügyelete (PSzÁF), a Magyar Nemzeti Bank (MNB)

gondolkodnunk – ezt a már lezárt Szia Szimba fióki rajzpályázatom is alátámasztotta.

valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Kalocsa és vonzáskörzetének lakossága a régi bankolási szokásaihoz hû, nehezen
aktivizálható népesség. Az 50 év feletti korosztályt szeretném megmozdítani a mostani

Szakmai szervezetek

„nyugdíjas” pályázattal. Célom az elsôdleges ügyfélszámnövelés mellett a lakosságban

A szakmai szervezetekkel kialakított együttmû

tudatosítani a kalocsai fiók létét és bizalmi jobbját amit az ügyfelek felé nyújt. A hatás-

ködésünk is a közösségi kapcsolataink fontos részét

központok-ban – orvosi váróterem, posták elôtti információs táblák,buszállomás,piactér

képviseli. A gazdaság és a társadalom különbözô te-

– kifüggesztésre került kiírás, amit minden idôsek klubjába és otthonába, mûvelôdési

rületeit képviselô szervezetek olyan érdekszövetségek,

házba, könyvtárakba és egyesületeknek is kipostáztunk. A pályázat eredményeképpen

amelyek egy-egy jól körülhatárolható cél mentén szer-

sikerült három aktívan mûködô nyugdíjas klubbal szoros kapcsolatot kialakítani, mely

vezôdnek. A részvételünk ezekben a szervezetekben

eredményeként egyikükkel megállapodást írtunk alá 50 darab új Malacpersely szol-

két alapvetô ok miatt fontos. Egyrészt lehetôséget ad

gáltatás igénybevételérôl. A pályázat ideje alatt megnôtt az érdeklôdés és az értékesítés

a szakmai párbeszédre, másrészt strukturált érdekszö-

a nyugdíjas számla – elsôsorban a plusz – iránt. Úgy gondolom, hogy sikerült e nehezen

vetségként a bankcsoport és a bankszektor érdekeit

mozdítható és motiválható réteg felé megtennünk az elsô lépéseket.”

ily módon is képviselni, védeni tudjuk. A tavalyi év

Dunaújváros – Devecseriné Hegedûs Tünde fiókvezetô: „A Rudas Közgazdasági

folyamán felülvizsgáltuk és racionalizáltuk szervezeti

Szakközépiskolában – Dunaújváros – 1995 óta mûködik a Tanulóbank. A 11–12–13.

tagságainkat, az év végére összesen 22 szervezet

évfolyamos diákok pénzügyi, gazdasági elméleti oktatásának kiegészítésére, a tanultak

szakmai munkájában vettünk részt. A szervezetek

gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására Tanirodai órák keretében szimulá-

listáját a 4.4 fejezet tartalmazza.

ciós vállalkozásokat alapítanak és mûködtetnek. E vállalkozások banki ügyleteinek
inté-zésére alakult a Tanulóbank. A foglalkozások keretében bankszámlát nyitnak

Pénzügyi kultúra fejlesztése

a diákok a vállalkozások számára, bankszámláikon tranzakciókat bonyolítanak. Mind

Fontos társadalmi cél a magyar lakosság pénz-

a környezet, mind a dokumentációk, mind a folyamatok leegyszerûsítve szimulálják

ügyi kultúrájának fejlesztése. Úgy véljük, hogy ez

a valós banki mûködést. A bankszámlanyitás papíralapon történt, korábban volt egy

közös felelôssége a pénzügyi szektor szereplôinek,

egyszerû program, melyben könyvelni lehetett.”
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Társadalmi bevonás, romaprogramok

Bódvalenke-freskófalu

Támogatási tevékenységünk megváltozott prioritásai mentén ki-

Bódvalenke az adományokból finanszírozott vidékfejlesztési projekt se-

emelt figyelmet kívánunk szentelni

gítségével, a saját erôfeszítésével kíván kitörni a mélyszegénységbôl.

az egyik legsúlyosabb társadalmi

A három fázisú projekt célja a falu revitalizációja, közösségfejlesztés

probléma enyhítésére, a mélysze-

és munkahelyek teremtése turisztikai fejlesztések megvalósításán ke-

génységben, kirekesztetten élô

resztül (a falu közel fekszik az aggteleki cseppkôbarlanghoz). Az egyik

társadalmi csoportok, ezen belül

fô célkitûzés, hogy Bódvalenke a cigány kultúra és népmûvészet széles

kiemelten a roma közösség élet-

körben ismert központjává váljon néhány éven belül. A projekt keretében

körülményeinek javítására. A CIB

befolyó támogatásokat mikrovállalkozások beindítására is felhasználják.

Bank ezt az elkötelezettségét kí-

Egyrészt szervezési segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak, másrészt

vánta demonstrálni, amikor 2009.

megrendelésekkel látják el ôket. Az egész projekt finanszírozási igénye

októberben helyet adott a „Ro-

mintegy 80 millió forint. A projekt elsô fázisában elkezdték a legalap-

ma-kérdés: társadalmi, gaz-

vetôbb infrastrukturális fejlesztések megvalósítását (vízelvezetô árkok

dasági és erkölcsi felelôsség”

kitisztítása, házak rendbetétele, közterületek parkosítása, parkolóhelyek

címû szimpóziumnak. Hiszünk

kialakítása a turistabuszoknak), valamint a falu 15 házának a falát cigány

abban, hogy a fontos társadalmi

képzômûvészek mûalkotásaival fogják díszíteni.

problémák megoldásának útja

2009 végéig kilenc monumentális alkotás készült el; közülük nem egy az egész

a párbeszéd. A  miniszterelnök

magyar képzômûvészet díszére válik. 2010-ben a projekt folytatódik: az idén

részvételével lezajlott félnapos

már különféle európai országokból is meghívnak cigány festômûvészeket,

rendezvény helyszínének felaján-

hogy valóban létrejöhessen az európai roma festészet Európában egyedülálló,

lásával teret adtunk arra, hogy

hatalmas szabadtéri tárlata. A festéssel egyidejûleg különbözô alprojektek

a politikai és társadalmi élet kü-

az élet szinte minden területét lefedik. Sikerült a lápra épített, rendkívül egész-

lönbözô szereplôi megoszthassák

ségtelen házakból tisztességes lakásokba költöztetni 5 családot; az oktatások

egymással a témával kapcsolatos

a teleház a 2010 tavaszára elkészülô (klímaház technológiával ellátott) közösségi

meglátásaikat.

házban mûködnek majd; és megfelelô források esetén elkészül egy camping,

Szintén a romák felemelkedését

kisvendéglô, asztalosmûhely, varroda és gombaszárító. Az Aggteleki Nemzeti

célozza a CIB Alapítvány által

Parkkal együttmûködve pedig megépítik a tanösvényt a falut körülövezô,

10 millió forinttal támogatott

gyönyörû lápon.

roma vidékfejlesztési projekt
Bódvalenkén. Az ország északkeleti csücskében található, halmozottan hátrányos helyzetû települést szinte kizárólag romák

elve létrehozta a CIB Alapítványt, amely közhasznú célokat

lakják. Munkalehetôség szinte egyáltalán nincs a közmun-

támogat adományozás formájában. Az elmúlt négy év

kaprogramokon kívül, a falu 210 lakosa közül mindössze

alatt mintegy 225 millió forintról döntött az alapít-

4 családnak volt bejelentett munkahelye a program indulá-

vány kuratóriuma, és ezt az összeget 65 egyedi projekt

sakor. A település éves költségvetése 30 millió forint, aminek

megvalósítására fordította. Néhány kiemelt partnerrel

a nagy részét a polgármesteri hivatal fenntartására és szociális

jelentôs társadalmi értéket képviselô cél megvalósulásához

segélyekre fordítják, fejlesztésekre egyáltalán nem jut belôle.

járult hozzá a bankcsoportunk – ezek közül valódi stratégiai

A faluban nincs óvoda, iskola, sem orvosi rendelô, a háztar-

partnerséget a Bátor Táborral alakítottunk ki.

tások mindössze 2 százalékában volt a program indulásakor

2010 változást hoz az Alapítvány által támogatott

vezetékes ivóvíz. A programról és annak társadalmi hatásairól

célokban. A CIB Alapítvány honlapján részletes informá-

a keretes írásban olvashatnak.

ciókkal szolgálunk az érdeklôdôk és pályázók számára.

Civil partnerség

részletek a keretes írásban olvashatók.

A civil szférával fennálló kapcsolatainkban továbbra arra tö-

Bátrak színes világa: a társadalmi integráció elôsegítésén kí-

rekszünk, hogy a bankcsoport által támogatott társadalmi

vül a CIB csoport továbbra is aktív támogatója maradt a kultú-

ügyek a lehetô legtöbb értéket teremtsék minden érintett

rának. Szponzoráltuk a Magyar Nemzeti galéria MÛVÉSZHÁZ

számára.

kiállítását, valamint a Budapest Art Fairt. A 2009 november-

Bankcsoportunk 2005 végén társadalmi szolidaritástól vezér-

ében megrendezett négynapos antik és kortárs mûvészeti

(www.cibalapitvany.hu). Az alapítvány mûködésérôl
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vásár Magyarország legnagyobb ilyen eseménye, nívós jó-

vány az árverésen összesen 1,2 millió forintért licitált három

tékonysági eseménnyé vált. A szervezôk a rendezvény ideje

képre. A négynapos rendezvény alatt elkészített képekbôl

alatt árverésre bocsátották azokat a mûalkotásokat, amiket

2010. április-május között kiállítás nyílt a CIB Medve utcai

a négynapos seregszemle helyszínén készítettek kortárs

székházában.

képzômûvészek és súlyos beteg gyermekek. A CIB Alapít-

Társadalmi szolidaritás: a CIB Alapítvány 2009-ben
A CIB Alapítvány néhány kiemelt partnerrel jelentôs társadalmi értéket képviselô cél megvalósulásához járult hozzá,
ezek közül valódi stratégiai partnerséget a Bátor Táborral alakítottunk ki. A 2010. év változást hoz az alapítvány
által támogatott célokban. Az eddigi irányokon módosítva, három új pályázati rendszeren keresztül elsôsorban olyan
ügyeket fog a kuratórium segíteni, amelyek szociális vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok illetve gyermekek problémáit enyhítik, valamint kulturális örökségvédelmet szolgálnak. A kuratórium
novemberi ülésén ennek értelmében döntés született arról, hogy a Bátor Tábor 20 millió forintnyi támogatást kap
különbözô fejlesztési projektjei finanszírozásához, ugyanakkor nem hosszabbítottuk meg az együttmûködést a Zeneakadémia népzenei tanszékével. Az elôttünk álló idôszakban – a kuratórium döntése értelmében – más, az új iránynak
megfelelô, fontos társadalmi értéket képviselô kezdeményezést keresünk, és bôvítjük stratégiai partnereink számát.
CIB Alapítvány kedvezményezettjei 2009-ben
• Alapítvány a Szépmûvészeti Múzeumért és a Magyar Nemzeti Galériáért
• Autista Segítô Központ
• Bátor Tábor Alapítvány
• Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona
• Egészséges Településekért Alapítvány
• Egy csepp figyelem Alapítvány
• Együtt a Zeneakadémiáért „Genie Oblige” Alapítvány
• Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület
• Európa Mûhely Társaság
• Gyermek Habilitációs Alapítvány
• Gyulai István és Zsivótzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért
• Hajnalcsillag Alapítvány
• Korai Fejlesztô Központot Támogató Alapítvány
• Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány
• Magyar Kerékpárosklub
• Magyar Vöröskereszt
• Pannonhalmi Fôapátság Alapítvány
• Radnóti Színház
• Vak Gyermekek Batthyány László Otthona
• Windland-Fúvósvilág Alapítvány

A CIB Társadalmi Felelôsségvállalási Alapítvány által kifizetett támogatások (millió forint)
2007
2008
2009

64,8

62,6

51,1

Támogatás
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Hazai és nemzetközi szolidaritás

jutott térítésmentesen összesen 512 irodabútorhoz, valamint

A CIB Csoport az elmúlt év természeti katasztrófái miatt

2 páncélszekrény is kiosztásra került. Bútoradományozási

kialakult helyzetre reagálva azt tervezi, hogy 2010-ben meg-

akciónkat az év során késôbb újra megrendeztük, az év végi

oldást dolgozzon ki kiválasztott civil szervezeteknek a gyors,

adatok szerint – a rászorultságot, a kiemelten közhasznú-

hatékony, és banki költségmentes adománygyûjtésre.

ságot, illetve az igényeket figyelembe véve – 38 szervezet
összesen 796 darab bútort, valamint további 22 szervezet

Adományozás

463 darab IT eszközt vehetett át 2009-ben.

A társadalmi szolidaritást célozta a 2009-ben ismét meg-

Az év végén úgy döntöttünk, hogy az ügyfeleknek szóló

szervezett sikeres eszközadományozási akció, amelynek

karácsonyi ajándékokra betervezett költségvetést – je-

a keretében a CIB Csoport lehetôséget biztosított közhasznú

lentôsen kiegészítve szintén, összesen 15 millió forin-

szervezetek számára arra, hogy a raktárán lévô, de haszná-

tot – jótékonysági célokra fordítjuk. A döntés – amirôl

laton kívüli irodai bútoraira pályázzanak. Az idei évben két

több csatornán keresztül is tájékoztattuk ügyfeleinket – ered-

fordulóban lehetett licitálni a bútorokra. Az elsô licit során

ményeképpen 10 millió forinttal támogattuk a Heim Pál kór-

azokat a használt bútorokat ajánlotta fel a bank, melyek az In-

házat, 2,5 millió forinttal a Magyar Bohócok a Betegekért

ter-Európa Bankkal történt fúzió következtében váltak feles-

Alapítványt, és szintén 2,5 millió forinttal a beteg gyermekek

legessé. Az akció eredményeképpen 24 közhasznú szervezet

kívánságait teljesítô Csodalámpa Alapítványt.
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szolgáltatásaink és belsô folyamataink környezeti terhelését
csökkenteni, és határozott célkitûzésünk, hogy a környezettudatos mûködésmódot beszállítóink, üzleti partnereink
részérôl is elvárjuk.
• Energiamegtakarítást célzó kezdeményezéseinknek

Környezeti
hatásaink
kezelése 2009-ben

– valamint az enyhébb 2009-es télnek – köszönhetôen
a földgáz-, ezáltal a teljes energiafelhasználásunk
jelentôsen csökkent 2008-hoz képest, ahogy a legtöbb
a mutatók közül. Az üzemanyag fogyasztás jelentôs visszaesése annak köszönhetô, hogy év közben a takarékossági
intézkedések sorában jelentôsen csökkentettük a vállalati
gépjármûflotta méretét.
• A papírfelhasználás mennyiségének növekedését
elsôsorban az adatgyûjtésben történt változás ma-

Egyre erôsebb bizonyítékok szólnak amellett, hogy

gyarázza, aminek köszönhetôen a papírfelhaszná-

az emberiség által okozott éghajlatváltozás negatív

lásunkat a korábbinál pontosabban tudjuk nyomon

hatásait csak azonnali, határozott lépésekkel lehet

követni. Míg 2007-ben és 2008-ban csak a felhasznált

enyhíteni. Természeti környezetünk pusztításának

másolópapír mennyiségét mértük, a 2009. évi adat már

megállítása mindannyiunk közös felelôssége.

tartalmazza a marketing leafletek, hírlevelek, borítékok,

A CIB Csoport évek óta kiemelt figyelmet fordít a környe-

nyomtatványok, tranazakciós nyomtatványok és levélpa-

zettudatos mûködésre, és tudatosan példát kíván mutatni

pírok mennyiségét is. Folyamatosan törekszünk papírfel-

a hazai bankszektorban. Szemléletformáló belsô kommuni-

használásunkban az újrapapír arányának növelésére is,

kációs kampányokkal tudatosítjuk munkatársainkban a kör-

ami 2009-ben elérte az 56 299 kilogrammot, azaz a teljes

nyezettudatosság fontosságát, támogatjuk a környezetbarát

papírfelhasználásunk 15,9 százalékát.

kerékpáros közlekedés elterjesztését, igyekszünk termékeink,
M.e.
Energiafelhasználás összesen

2007

2008

2009

GJ

101 730

131 696

112 883

Villamosenergia-felhasználás [p1]

kWh

14 472 439

20 162 303

18 755 237

Egyéb megújuló energia [p2]

kWh

73 000

115 189

111 969

3

m

854 649

1 053 435

893 833

l

646 967

728 890

464 199

Vízfelhasználás

3

m

28 502

30 295

28 149

Gépjármûflotta

db

391

450

206

Papírfelhasználás (irodai A4, A3)

kg

168 432

238 896

235 131

Papírfelhasználás (irodai A4, A3, egyéb)

kg

Földgázfelhasználás [p3]
Üzemanyag-fogyasztás [p4]

1

Egy fôre esô papírfelhasználás (irodai A4, A3)

kg/fô

Egy fôre esô papírfelhasználás (irodai A4, A3, egyéb)

kg/fô

2

329 572
54,9

64,8

71,7
100,5

Egy fôre esô energiafelhasználás

GJ/fô

33,14

35,7

34,43

Egy irodai m2-re esô energiafelhasználás3

GJ/m2

1,15

1,21

1,17

Energiafelhasználásból eredô CO2-kibocsátás [p5]

t

9 082

10 882

10 427

t/fô

2,96

3,24

3,18

m /fô

9,3

8,21

8,58

4

Egy fôre esô energiafelhasználásból eredô CO2-kibocsátás
Egy fôre esô vízfelhasználás

3

A 2007–2008 éves adatok adatgyûjtési okok miatt csak a felhasznált másolópapír mennyiségét tartalmazzák. A 2009. évi adatok már tartalmazzák a marketing
leafletek, hírlevelek, borítékok, nyomtatványok, tranazakciós nyomtatványok és levélpapírok mennyiségét is.
A 2007–2008 éves adatok adatgyûjtési okok miatt csak a felhasznált másolópapír mennyiségét tartalmazzák. A 2009. évi adatok már tartalmazzák a marketing
leafletek, hírlevelek, borítékok, nyomtatványok, tranazakciós nyomtatványok és levélpapírok mennyiségét is.
3
Az egy irodai négyzetméterre esô energiafelhasználás számításánál nem releváns az üzemanyagfelhasználásból eredô energiafelhasználás (GJ) figyelembe vétele,
ezért a korábbi évek adatait is ennek megfelelôen módosítottuk.
4
A CO2 kibocsátást a Budapesti Mûszaki Egyetem váltószámai alapján számítottuk ki, amelyek villamosenergia esetében 401 kg/kWh, földgáz esetében 1,9739 kg/m3,
üzemanyag esetében (gázolaj, benzin) 2,46 kg/l.
1

2
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• A CIB Bank a melegvíz-ellátás terén is sokat tesz

• A papírfelhasználás csökkentése érdekében a CIB Bankban

az ésszerû és hatékony energiafelhasználásért. A Pet-

118 fiókban a multifunkciós gépeken zöld (kétoldalas)

rezselyem, Medve és Kismedve és CIB24 irodaházak tetején

nyomtatást alkalmaznak alapértelmezettként. Ez hama-

mûködô napkollektorok a négy központi épület használati me-

rosan a székházakban is bevezetésre kerül.

legvizének elôállítására szolgálnak. A 2009. évben a napkollektorok 12 180 m3 földgáz megtakarítását eredményezték, ami
2–3 átlagos családi ház éves gázfogyasztásával egyezik meg.1

Elkerült üvegházhatású gáz kibocsátás

tonna, szén-dioxid egyenértékesben2

2007

2008

2009

15,2

22

24

Szemléletformálás
• Fontosnak tartjuk, hogy a környezet megóvása iránti el-

munkatársunk számára. Több éves munka eredményeként

kötelezettségünket érintettjeinkkel is megosszuk. 2009

létrehoztuk az alapvetô kerékpáros infrastruktúrát:

februárjában a fiókokban és a központi irodaházban is

ôrzött kerékpártárolók, zuhanyzók és öltözôszekrények teszik

„Kapcsolj ki, ha nem használsz!” feliratú matricákat

lehetôvé, hogy a CIB Csoport központi épületeiben dolgozó

helyeztünk el az elektromos készülékekre (nyomtatókra,

közel 2300 munkatársunk környezettudatos és egészséges

számítógépekre, monitorokra, kávéfôzôkre) amivel felhív-

módot választhasson a mindennapi közlekedésre otthona

tuk a munkatársaink figyelmét arra, hogy a hatékonyabb

és munkahelye között.

és takarékosabb energiafelhasználással mindannyian hoz-

• 2009-ben tovább bôvítettük a kerékpártárolók számát

zájárulhatunk a fenntartható fejlôdéshez.

a Petrezselyem utcai és a Szabadság téri irodaházakban, így

• Szintén a tavalyi év során több alkalommal is egy-egy hetes

jelenleg a budapesti központi épületekben összesen

belsô kommunikációs kampányt szerveztünk a környe-

már 74 darab kerékpáros parkolóhely áll rendelkezés-

zettudatosság témakörében. A hét minden munkanapján

re Az infrastruktúrát a kerékpáros öltözôk és zuhanyzók

körüljártunk egy-egy témát a belsô hálózaton elérhetô

teszik teljessé. Az év során újabb öltözôszekrényeket

Intranet felületen. A témák felölelték a papírfelhasználás,

építettünk be a Szabadság téri (4 darab) és a Petrezselyem

az energiafelhasználás, a tudatos közlekedés és a hulladék-

utcai (18 darab) irodaházba a kerékpárral munkába járó

gazdálkodás legfontosabb kérdéseit, és praktikus tanácsok-

kollégáink részére
• Megkezdtük kerékpártárolók telepítésének elôkészü-

kal is szolgáltak. a munkatársaink számára.
• A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért – amely-

leteit 40 budapesti és vidéki fiókunk elé (a tervezési

nek bankunk is tagja – a CSR Europe partnerszervezeteként

folyamat lezárult). A Magyar Kerékpárosklub szakembe-

elsô ízben rendezte meg a CSR Piac kiállítást 2009. május

reinek együttmûködése révén tökéletesíthettük a kiviteli

14-én, amely lehetôséget adott a vállalatoknak arra, hogy

terveket, amelyeket jóváhagytak az érintett települések

a társadalmi felelôsségvállalás terén elért eredményeiket

illetékes hivatalai. 2009-ben öt bankfiókunk elé sikerült

szakmai kiállítás keretében mutassák be. A kiállításon

kihelyeznünk a kerékpártárolókat, ezek a következô

bankunk is részt vett, és két kezdeményezést mutatott be

városokban találhatók : Érd (I. számú fiók), Sopron, Hód-

az érdeklôdôknek: a résztvevôk a budapesti központi épüle-

mezôvásárhely, Dunakeszi és Monor. A kerékpártárolók

teinkben található napkollektorainkat, illetve a munkahelyi

mind munkatársaink, mind ügyfeleink számára megteremtik

kerékpáros közlekedést elôsegítô kezdeményezéseinket

majd a kerékpáros közlekedés egyik alapfeltételét.
• Tavasszal és ôsszel újból csatlakoztunk a Bringázz a mun-

ismerhették meg részletesebben.
• Szintén az energiatakarékos szemléletmód elterjesztése ér-

kába! kampányhoz, amelynek célja a mindennapi ke-

dekében a CIB támogatta az épületek energiahatékonysági

rékpározás elterjesztése, különös tekintettel a környezet

tanúsításának fontosságát hangsúlyozó, az Energiaklub által

szempontjából legkárosabb egyéni gépjármû-közlekedés

indított ún. Lakcímke-kampányt, ezen belül egy energia-

kiváltására. A tavaszi Bringázz a munkába! akció keretében

hatékonyságról szóló kiadvány látrehozását.

45 munkatársunk összesen 3 846 kilométert tekert, amely
révén 715 kilogramm széndioxid-kibocsátástól kímélte

Közlekedés

meg a környezetében élôket, az ôsz folyamán, ugyan

A CIB elkötelezetten dolgozik azon, hogy megteremtse

már nem támogatóként, de szintén hasonló eredményt

a kerékpárral való munkába járás feltételeit valamennyi

értünk el.

1

2

Amennyiben a napkollektorokéval azonos teljesítményt földgázfelhasználással valósítottuk volna meg (1 m3 gáz=9,5kWh).
Váltószám: 1,9739 kg/m3
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• 2009 folyamán izgalmas új projektbe kezdtünk a Studio

• A CIB Bank ügyfelei részére küldött kivonatok esetében

Metropolitanával. Az együttmûködés célja, hogy elkészítsük

a marketing üzenetekhez használt leafletek (hírlevelek szám-

a bank Munkahelyi Közlekedési Tervét. A terv célja, hogy

lakivonatok mellé csomagolva) újrapapírból készülnek;

különbözô intézkedésekkel csökkentsük az autós közlekedés

ezek száma 2009-ben közel 5,6 millió darab volt. A belsô

részarányát, járulékos költségeit, valamint a túlzott autó-

postai küldeményekhez használt borítékok szintén újrapapír-

használatból fakadó környezeti terhelést. A terv kidolgozá-

ból készülnek és egy borítékot többször is lehet használni,

sát az Európai Unió Intelligens Energia programja támogatja,

ezekbôl 36 500 darabot küldünk ki a hálózatba 2009-ben.

a projekt magyarországi vezetôi a Studio Metropolitana
és a Magyar Kerékpáros Klub voltak. A program részeként

Felelôs hulladékkezelés, társadalmi hatásokkal

a CIB Csoport 2010 februárjában egy kérdôív segítségével

• A CIB Csoport újabb lépést tett a környezeti szempont-

felmérte a központi irodaházban dolgozó munkavállalók

ból is fenntartható mûködés felé, amikor megállapodást

utazási szokásait. A kérdôív eredményeire alapozva nemcsak

kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal az elektro-

a CIB részére készül egy összefoglaló értékelés, hanem

nikus hulladékok elszállításáról és újrafeldolgozá-

minden munkavállaló egyéni közlekedési tervet kap majd

sáról. A Szeretetszolgálat az elsô elektronikus hulladék

az év folyamán, amely bemutatja az ésszerû közösségi

feldolgozó telepét a környezeti hatóságok engedélyével egy

közlekedési alternatívákat, és segít jobban megtervezni

társadalmilag és gazdaságilag is hátrányos helyzetben lévô

a munkába járás útvonalát. A kezdeményezés végsô célja

kisvárosban, Tarnabodon hozta létre. A társadalmi vállalko-

a közlekedési módok nem hatékony használatából fakadó

zásként mûködtetett telep maximális kapacitása eléri az évi

környezeti hatások csökkentése egyéni, és vállalati szinten.

600 tonnát , és amellett, hogy fontos környezeti célokat
valósít meg, munkahelyet is teremt hátrányos helyzetû tár-

Szolgáltatások fejlesztése

sadalmi csoportoknak. A CIB Csoport 2009-ben 6300 kg

• Egy egyszerû, sárga-csekk elôállítása hatalmas terhet

elektronikus hulladékot szállíttatott a telepre.

ró a természetre. A CIB Lízing számlalevelei elôállításá-

• Továbbra is lehetôséget biztosítunk a veszélyes hulladék-

hoz havonta közel 5 tonna fára, több mint 800 m³ vízre

nak minôsülô szárazelemek gyûjtésére központi iroda-

és 19 000 kWh energiára volt szükség. Felelôs mûködésünk

házainkban, valamint a CIB24 ügyféltérben. A begyûjtött

egyik kulcseleme a környezet megóvása melletti elkötele-

elemek súlya 2009-ben 745 kg-ra nôtt az elôzô évi

zettségünk. A CIB Lízing elektronikus számlaügyin-

365 kg-ról.

tézése ezen próbál javítani, hiszen az e-számla rendszer

• Sok bizalmas irat születhet egy cégnél, ezek „házi” vagy

nem jár papírfelhasználással, így a környezetet sem terheli.

vállalkozók általi megsemmisítés után másodnyersanyag-

A tavalyi bevezetés óta az év végéig 492 ügyfél választotta

ként mehetnek a papírgyárba. Nálunk jelenleg a Petrezse-

ezt a lehetôséget.

lyem utcai székház -2. szintjén mûködik nagyteljesítményû

• Másik kezdeményezésünk is az ügyfélértesítésekkel kap-

iratmegsemmisítô- és bálázó berendezés. A fiókok egy

csolatosan indult. A KONCERT (Konszolidált CIB Ügyfél

része egy szolgáltatóval küldi be az irodai papírhulladé-

Értesítések) projekt során elemezzük azoknak az elgon-

kot megsemmisítés céljából, illetve a folyosón is látható

dolásoknak a megvalósíthatóságát, amelyek a környezeti

gyûjtôkonténerek vannak kihelyezve a központi épületek-

terhelés csökkentése mellett az ügyfelek elégedettségét

ben. Ezt a papírhulladékot géppel saját tevékenységben

is növelik, továbbá költségcsökkentéssel is járnak. Vizsgál-

zúzzuk és átvevôhelyeken adjuk le. 2009-ben 25 640 kg

juk a jelenleg papíron elôállított banki kivonatok és lízing

papírt adtunk le újrahasznosítás céljából, melybôl

számlák elektronikus formátumra (pl. SMS üzenet) történô

23 000 kg újrapapír hasznosult.

konvertálását, és ezek kép formájában történô eljuttatását
az ügyfeleknek. Áttekintjük az ügyfélértesítések tartalmát,
feltárva a szövegek rövidebb és tömörebb megfogalmazásában rejlô papír megtakarítási lehetôségeket. Az eredményekrôl a következô jelentésünkben fogunk beszámolni.

33

cib bank

Hosszú távú programok

fenntarthatósági jelentés 2009

A keletkezett hulladékok mennyisége típusok szerint (kg)
2007

2008

2009

13 700

23 840

52 140

Csomagolóanyag (papír, karton és mûanyag)

1 160

1 000

2 220

Irodagép

1 700

2 960

6 300

900

1523

1 175

Papír

Veszélyes hulladék
Használt elem

100

365

745

Ózonréteget károsító hulladék (pl. hûtôszekrény)

800

1 158

430

Egyéb
Összesen

0

365

1 847

17 460

29 688

63 682

2009 év végén kiürítettük a Medve utcai irodaház alagsorában lévô helyi irattárat. A  megôrzési idejük szerint selejtezhetô iratokat ledaráltuk és papírhulladék
felvásárlóknál adtuk le. Ez a jelentôs mennyiségû papírhulladék okozta a növekedést a 2008. évhez képest. A selejtezés az oka a csomagolóanyag és irodagép
hulladékmennyiség növekedésének is.

Környezeti szempontok a beszerzésben
• Számos módon igyekszünk környezeti szempontokat beépí-

• 2009-ben elkezdtük, 2010 nyarára pedig bevezetjük az új

teni a beszerzési folyamatokba. Bevezettük az elektroni-

beszerzési policy-t, aminek fontos részévé válik a kör-

kus beszerzési eljárást, az ajánlattevôknek elektronikus

nyezeti és társadalmi hatások feltérképezése. A bevezetés

formában kell benyújtaniuk pályázataikat, e-mailben vagy

elôtt álló új rendszer olyan beszállítói értékelést tartalmaz

CD-n.

majd, ami számba veszi a pályázó fenntartható mûködéssel
kapcsolatos gyakorlatát. Az új rendszerrôl bôvebben a Beszállítói kapcsolatainkról szóló fejezetben írtunk.
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Vállalatirányítás
vállalatirányítási kérdések a felelôs mûködés
szerves részét képezik. Jogosan felmerülhet
a kérdés, hogy vajon miért szerepelnek alap-

vetôen jogszabályi megfelelésrôl szóló információk
egy fenntarthatósági jelentésben, miért tekintünk
pozitív teljesítményként olyan rendszerekre, amelyek
a normális mûködést írják le. A válaszunk az, hogy
mi úgy véljük, hogy egy olyan országban mûködünk,
amelynek még hosszú utat kell bejárnia ahhoz, hogy
üzleti etika, jogszabályi megfelelés, korrupcióellenes
harc terén az EU országok élvonalába kerüljön. A CIB
Csoport transzparens és elszámoltatható vállalatvezetési rendszere nem több, csak az elvárható normáknak
megfelelô mûködést példáz, kiegészítve az önként
vállalat CSR-irányítási lépéseinkkel. Egy nemzetközi
csoport tagjaként, jelentôs piaci szereplôként példát
kell mutatnunk, élen kell járnunk a felelôs vállalatirányításban, de nemcsak a jogszabályok maradéktalan
betartásában, hanem az ezen túlmutató kezdeményezések terén is.
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A cégek etikai kultúrája 2008–2009
2009
2008

1=a világ legrosszabbjai között van

7=a világ legjobbjai között van

Változás 2000–2009

Forrás: GKI Versenyképességi Évkönyv 2009

3.1. Szervezeti felépítés

sebb kockázattudatosság, a portfólió minôségének javítása,
míg a betétállomány tekintetében az eddiginél erôteljesebb

Bankcsoportunk kereskedelmi banki, lízing, alapkezelési

bôvülés a cél. Természetesen fontos célkitûzésünk maradt

és faktorszolgáltatást nyújt magán és vállalati ügyfelek részére

a nyereséges mûködés, amelynek érdekében folyamatosan

Magyarország területén. A szektor többi szereplôjéhez hason-

javítjuk költséghatékonyságunkat. Mindezen célok alapvetôen

lóan, az elmúlt években az ügyfélkör, az ügyfélállományok

bankcsoportunk hosszú távú stabilitását szolgálják. Bankcso-

folyamatos növelésére helyezte a hangsúlyt, ezt a tendenciát

portunk teljes szolgáltatáskínálatáról a honlapunkon, illetve

törte meg a válság, amelynek hatására az ügyfelek esetében

a szintén azon keresztül elérhetô Éves beszámolóban számo-

a minél alaposabb megismerésük, illetve a megtartásuk került

lunk be. (Az alábbi fejezethez kiegészítô adatokat és táblá-

elôtérbe. A hitelállomány vonatkozásában a korábbinál is erô-

zatokat a 4.3 mellékletben olvashatnak.)

A CIB Bank Zrt. szervezeti felépítése (2009. december 31.)
Divízió
Osztály/Iroda

Felügyelô
Bizottság

Team-ek/Régiók

Igazgatóság

Központi funkciók

Leányvállalatok

Szervezés és Project Menedzsment
Belsô Ellenôrzés

Panaszkezelés és Minôségbiztosítás

Általános Titkárság

Csoportszintû Jogi Szolgáltatások DCEO
Vezérigazgató

Csoport Compliance

CSR

Vezérigazgató
helyettes

Marketing

Üzletirányítás
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Ide tartoznak a Befektetési Banki feladatok
Ide tartoznak a KKV / Nagyvállalat / Project-finanszírozás soft collection feladatok
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2009-ben több, jelentôs – az üzleti és mûködési mo-

az egyszerûsítés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a fe-

dellt érintô – változtatáson dolgozott bankunk vezetô-

lelôsségek és hatáskörök pontos meghatározása, valamint

sége. A változások motorja a CIB Bank új vezérigazgatója,

az automatizáltság növelése a hatékonyabb mûködés tá-

Tomas Spurny, aki 2009. máricus 23-tól kezdve tölti be ezt

mogatása érdekében.

a pozíciót. Érkezésével egy, a korábbiaktól eltérô vezetési

• Az új, központi szervezet divizionális felépítésû, a divíziók

szemléletet és vállalatirányítási gyakorlatot vezetett be a CIB,

mellett a vezérigazgatónak közvetlenül riportoló szervezeti

ami a mûködési fenntarthatóság további erôsítését szolgál-

egységekkel, ún. központi funkciókkal.

ja. E munka egyik meghatározó eleme a szervezeti modell
átalakítása volt, ami a pénzügyi válságra adott egyik leg-

Üzleti területek

lényegesebb válaszunk volt. Az átalakítás célja egy olyan

A szegmens alapú üzleti modell keretében a öt egyenran-

csoport szintû szervezet kialakítása volt, amely hatékonyan

gú üzleti szegmens, Lakossági (Retail), KKV, Nagyvállalat,

és eredményesen képes mûködni a megváltozott gazdasági

Projektfinanszírozás és Treasury kialakítása mellett az üzleti

környezetben, jobban szolgálja a legfontosabb érintettjeinek

folyamatok mentén egyértelmûen meghatározásra kerültek

(ügyfelek, tulajdonosok, alkalmazottak) érdekeit, és verseny-

a szegmensekért felelôs területek (Kockázatkezelés, Hiteljó-

képes a hazai piacon.

váhagyás, Operáció, Kontrolling, Work Out, azaz behajtási
terület). Az egyes leányvállalatok üzleti funkciói a kialakított

A modellt a következô alapelvek mentén alakítottuk ki:

új, szegmens alapú divíziókhoz lettek rendelve. Emellett a le-

• A teljes Csoportra kiterjedô, szegmens alapú üzleti modellt

ányvállalatok egyéb – támogató, kontroll és kockázatkezelési

hoztunk létre, megteremtve annak kereteit, hogy az üzle-

funkcióit – a bank azonos funkcióival együtt csoport szinten

ti területek a Csoport legfontosabb ügyfél szegmenseire

irányítjuk a bankból, annak érdekében, hogy a bankcsoport

tudjanak koncentrálni a jövôben, ezáltal magasabb szintû

üzleti stratégiája egységesen teljesüljön és szervezeti

ügyfélelégedettséget és nagyobb árbevételt érjenek el.

hatékonysága optimális legyen.

A modell emellett erôsíti a kereszt-funkcionális felelôsséget,

A szegmens alapú üzleti modell bevezetése a hálózat-

amely a magasabb szintû együttmûködésen keresztül szer-

ban is változásokat jelent. Kialakításra kerültek – az adott

vezeti hatékonysághoz és üzleti eredményességhez vezet.

üzleti szegmenshez rendelten – a Retail- és külön a KKV-ré-

• A modell biztosítja a leányvállalatok integrált irányítását,

giók. A nagyvállalati- és a projektfinanszírozott ügyfélszeg-

ezáltal támogatja az üzleti teljesítmény erôsebb kontrollját.

menseket a Nagyvállalati terület ill. a Projektfinanszírozás

• A munka során anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo (ISP)

központi kapcsolattartással kezeli. A KKV stratégiai szeg-

Csoport „best practice”-eit alkalmaztuk, nemcsak a szer-

menssé vált, melynek célja a CIB Csoport KKV ügyfeleinek

vezet, hanem a folyamatok és a termékek esetében is.

jobb és eredményesebb kiszolgálása. A teljes (Retail és KKV)

Ezek a termékek és szolgáltatások egységes megoldásokat

hálózatra vonatkozóan elmondható, hogy minden intézkedés

kínálnak az ISP Csoport ügyfeleinek, legyen szó bármely

(pl. Retail és KKV hálózat szétválasztása, keresztértékesítési

leányvállalatról az ISP Csoporton belül.

tevékenység ösztönzése) az erôsebb ügyfélfókuszra, az ügyfélélmény növelésére, az ügyfelek érdekeinek eredményesebb

A legfontosabb változások a következôk:

képviseletére irányul. A válság okozta fizetési nehézségekre is

• A teljes szervezetre vonatkozóan általánosan elmondható,

megfelelôen reagált a CIB Csoport, erre jó példa a lakossági

hogy törekedtünk a vezetôi szintek csökkentésére, a szerve-

üzletág hitelátstrukturálási folyamata, valamint kapcsolódó

zet laposítására, amely egyszerre eredményez olcsóbb szer-

terméke (Megoldás hitel).

vezetet, gyorsabb, hatékonyabb döntéshozatalt és rugalTámogató és kontroll területek

masabb alkalmazkodási képességet a piaci változásokhoz.
• A leányvállalatok – elsôsorban a Lízing – integrációjánál

Új divízióként mûködik tovább a Pénzügy, a pénzügyi

a funkciók teljes integrációja volt az elsôdleges cél, csak

igazgató irányításával. A terület legfontosabb feladata a fo-

azok a területek és tevékenységek maradtak leányvállalati

lyamatos monitoring. Ennek célja, hogy minél elôbb észlelje

irányításban, ahol ezt jogszabály írta elô. Ezáltal egyrészt

a problémákat, minimalizálja a veszteségeket, illetve feltárja

hatékonyabbá tettük az emberi erôforrás gazdálkodásunk,

az üzleti potenciálokat.

másrészt a CIB Csoport székházainak száma eggyel csök-

A Kockázatkezelés és a Hiteljóváhagyás önálló divíziók

kent, így jelentôs mértékben tudtuk csökkenteni az üze-

lettek, amely azt igazolja, hogy a kockázattudatosság

meltetési költségeinket.

fô prioritássá vált a CIB Csoporton belül. A Kockázatke-

• A szervezeti átalakítással párhuzamosan a folyamataink

zelés divízión belül egy teljesen új terület, a Risk Mid-office

is jelentôsen megváltoztak, elsôsorban a hitelezéssel fog-

került kialakításra, a hitelezési folyamatok eredményesebb

lalkozó területeken. Az új folyamatok kialakítása során

támogatása érdekében. A hitelekkel kapcsolatos döntéshoza-
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tali hatáskör leválasztása az üzleti területektôl a hitelportfolió

Az IT és az Operáció is a vezérigazgató-helyettes alá tartozik,

minôségének javítását szolgálja.

amely a két divízió közötti hatékonyabb együttmûködést

A Work out (behajtás) kiemelt fontosságú terület lett, a ve-

szolgálja, hiszen az Operáció folyamatainak automatizáltsága

zérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt. A válság

az IT támogatásának függvénye.

hatásainak következtében kritikussá vált a rossz minôsítésû
hitelportfolió magasabb szintû kezelése a veszteségek minimalizálása érdekében.
3.2. Döntéshozó fórumok

Az igazgatóság tagjai
Név

Képviselt szervezet

Dr. Surányi György, elnök

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Massimo Pierdicchi

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Fabrizio Centrone

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Paolo Grandi

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Paolo Sarcinelli

Intesa Sanpaolo bankcsoport

Tomas Spurny

CIB Bank

Eduardo Bombieri

CIB Bank

Dr. Király Gábor

CIB Bank
december 31-i adatok

Az ügyvezetôség tagjai
Név

Pozíció, munkakör

Tomas Spurny

vezérigazgató (elnök)

Eduardo Bombieri

vezérigazgató-helyettes

Dr. Király Gábor

Csoportszintû jogi szolgáltatások vezetô

-

Üzletirányítás vezetô

Vér László

HRM és általános szolgáltatások vezetô

Lamboy Judit

Lakossági (Retail) üzletág vezetô

Horn Gyula

Vállalati üzletág és projektfinanszírozás vezetô

Galambos Tibor

KKV üzletág vezetô

Mizera Zsolt

Lízing vezetô

Tóth Zoltán

Treasury és pénzpiaci kapcsolatok vezetô

Csordás Zoltán

Hiteljóváhagyás vezetô

Mikolasek András

Kockázatkezelés vezetô

Bánó Péter

Pénzügy vezetô

Wéber Andrea

Operáció vezetô

Cselôtei Attila

IT vezetô
december 31-i adatok
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3.3. Vezetôk kiválasztása és értékelése

Az év folyamán megtörtént szervezeti átalakulás részben
érintette a döntéshozatali és ellenôrzési szerveket is. Az új
szervezeti és üzleti modell bevezetése szükségessé tette a bi-

Egy szervezet mûködésének sikeressége szempontjából ki-

zottsági- irányítási struktúra felülvizsgálatát és módosítását.

emelkedô jelentôsége van a felsôvezetôk hozzáértésének.

Az átalakítás célja a teljes Csoportra kiterjedô, szegmens

Ezért a vezetôk kiválasztása, megfelelô motiválása

alapú üzleti modell létrehozása volt, a hatékony szervezeti

és teljesítményük értékelése a vállalatirányítás egyik

és üzleti mûködés érdekében, amely egyben biztosítja a le-

fontos kérdése.

ányvállalatok integrálását is.

A CIB Csoportban valamennyi munkakör esetén – s ez külö-

A bank legfôbb döntéshozó szerve a közgyûlés, amely

nösen igaz a vezetôi, felsôvezetôi pozíciókra –meghatároztuk

a részvényesek összességébôl áll. A többi szerv felépítése

és rögzítettük a munkaköri kézikönyvben, s a személyre sza-

a következô:

bott munkaköri leírásban az adott munkakör betöltéséhez

• A bank ügyvezetô szerve az igazgatóság, amelynek tagjai

elengedhetetlenül szükséges elvárásokat. Ez a felsôvezetôk

a tulajdonosi csoport, illetve a CIB Bank alkalmazásában

esetében többek között tartalmazza a szükséges végzettsé-

állnak.

get, (felsôfokú szakirányú) az adott szakterületen (több mint

• A felügyelôbizottság a bank ellenôrzô testülete, elnöke

8 év), valamint a bankszektorban (5–8 év) szerzett releváns

Norbert Becker, az Intesa Sanpaolo bankcsoport képviselôje.

szakmai és vezetôi tapasztalat (nagyobb egységek vezetése,

A felügyelôbizottságnak két munkavállalókat képviselô tagja

több éves vezetôi tapasztalat) hosszát és mélységét, az elvárt

van, akiknek ezen a testületen keresztül tudják a munkatársi

nyelvtudás (legalább az angol nyelv tárgyalási szintû ismerete)

javaslatokat a tulajdonos és a közgyûlés felé is eljuttatni.

és számítógépes felhasználói ismeretek (erôs felhasználói)

• Az Audit Bizottság, elnöke Giampiero Trevisan, a fel-

szintjét, végül nem utolsó sorban az elvárt humán kompe-

ügyelô-bizottság szakmai tevékenységét támogatja elsô-

tenciákat, összhangban a tulajdonos által meghatározott

sorban a belsô ellenôrzési és compliance feladatok vonat-

vezetôi kompetenciamodellel.

kozásában.

A felsôvezetôk egyéni és csoportos teljesítményének értéke-

• A Végrehajtó Bizottság az igazgatóság által meghatáro-

lését – amely díjazásukat is meghatározza – a vezérigazgató

zott kérdésekben jogosult döntéshozatalra.

elôterjesztése alapján a tulajdonos hagyja jóvá. Az értékelés,

• Az Irányító bizottságok a bank igazgatósága által de-

s így a díjazás alapja az értékelés szempontjából legmeghatá-

legált jogkörben a teljes CIB Csoport önálló döntéshozó

rozóbb tényezôk sorrendjében: a társaság eredményessége,

és kezdeményezô szervei:

a felsôvezetô által irányított divízió/szakterület teljesítménye,

–Ü
 gyvezetôség

harmadsorban a vezetô egyéni hozzájárulása a szervezet új pá-

–E
 szköz-forrás Bizottság

lyára állításához. A teljesítmény értékelése minden munkavállaló

–H
 itel Bizottság

esetében formális értékelô beszélgetések keretében történik,

–P
 roblémás Követelések Bizottsága

amely során közösen áttekintik az adott munkatárs estében

– J ogi és Peres Kockázatértékelô Bizottság

értelmezhetô gazdasági/társadalmi/környezeti célkitûzések tel-

• Az Operatív Bizottságok a teljes CIB Csoport önálló, nem

jesülését. Vezetôink teljesítmény-menedzsment kultúrájának

stratégiai jellegû döntéshozó testületei.

emelése érdekében a vezetésfejlesztési tréningek választható

– Kockázati bizottságok

részeként bevezettük a teljesítmény menedzsment tréninget.

– Szabályozási Bizottság

2009-ben tulajdonosi kezdeményezésre minden leányvállalatnál,

– Információ Biztonsági Bizottság

így a CIB Bankban is elindult az ún. „Managerial Assessment”

• A CIB Csoport Technikai Bizottságai a hatáskörükön

vezetôi értékelô projekt, melynek célja a vezetési készségek

belül kezdeményezési, javaslattételi és tanácsadási jogkörrel

felmérése a közép- és felsôvezetés tagjai körében. A projekt

rendelkeznek.

elsô fázisának keretében célzott vezetôi interjúkat folytattunk le,

• Könyvvizsgáló: Ernst & Young

és értékelô központokat szerveztünk, amit a második fázisban
egy teljes körû, ún. 360 fokos értékelés követett. Az eredményeket minden érintett vezetônek visszajeleztük, és a 2010-es
vezetôi tréningek tervezésénél is felhasználtuk.
A szervezeti változások 2009 végi befejezôdése után megkezdtük a teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer megújítását.
Elsô lépésben a vezetôi szintekre dolgozzuk ki az új rendszert,
ameinek fontos része azon kulcs teljesítmény mutatók meghatározása, melyek alapján a vezetôk teljesítményét értékelni tudjuk.
Ezt követi a munkatársakra vonatkozó rendszer megújítása.

39

cib bank

Vállalatirányítás

3.4. Etikus és felelôs mûködés elôsegítése

fenntarthatósági jelentés 2009

A hitelezéssel kapcsolatos társadalmi felelôsség már a magyar
jogi környzetben való megjelenése elôtt megjelent a CIB Csoport

Etikai kódex és Magatartási szabályok

felelôs hitelezési elveként. A felelôs hitelezés azt jelenti, hogy

Tulajdonosi felkérésre, de a bank saját, már korábban elkez-

az ügyfeleinket minden esetben csak olyan pénzügyi finanszí-

dett munkáját folytatva, 2008 áprilisában a CIB Bank igazga-

rozási termékkel szolgáljuk ki, amely a kockázati profiljuknak

tósága elfogadta a nemzetközi bankcsoportunkra vonatkozó

és hitelképességüknek megfelelnek. A hitelképesség vizsgálata

anyabanki Etikai kódexet, valamint bevezette a CIB Csoport

elsôsorban az ügyfél jövedelmére épül, kivéve a kifejezetten

Magatartási szabályait. Az Etikai kódex egy olyan eszközt

eszközalapú finanszírozási formákat, mint például a lízing.

ad a kezünkbe, amely a társadalmi és környezeti felelôsségrôl

Az egymással szoros kapcsolatban álló ügyfeleket ügyfélcso-

alkotott szélesebb körû víziónkat tükrözi, és amely alapvetô

portokként kezeljük annak érdekében, hogy elkerülhetô legyen

jelentôséget tulajdonít az érintettekhez fûzôdô kapcsola-

az egymástól függô ügyfelek túlzott eladósodottsága.

tainknak. A kódex kifejti azokat az értékeket, amelyekben

A CIB Csoport szoros ellenôrzô (monitoring) rendszert épített

hiszünk, és amelyek mellett elköteleztük magunkat. Az etikai

ki annak érdekében, hogy idôben észlelje az ügyfelek esetle-

értékeinket a jelentés elején mutatjuk be.

ges pénzügyi nehézségeit. Bármilyen probléma esetén, a CIB

A Magatartási szabályok az Etikai kódexben megfogalmazott

Csoport arra törekszik, hogy az ügyféllel együttmûködve,

értékek szabály szintû megjelenései. Részletesen kitér a banki

mindkét fél számára elfogadható megoldást találjon.

mûködés részleteire, szabályokat állít fel az elvárt magatartási

Fontos hitelezési elvünk, hogy a CIB Csoport nem létesítésít üzleti

modellre, és külön kitér a korrupció megelôzésére és az aján-

kapcsolatot fegyvereket, katonai eszközöket és részegységeket, kato-

dékozás kritériumaira. A Magatartási szabályok vezérigazga-

nai célra is használható eszközöket gyártó, illetve ezekkel kereskedô

tói utasításként került be a bankcsoport szabályzati rendjébe,

cégekkel (no-arms policy). A Bankcsoport semmilyen kezdeményezést

aminek megsértése munkajogi következményekkel jár. Ezzel

nem finanszíroz, amely bármilyen jogszabályt, valamint egyetemes

egy idôben elkezdôdött az etikai eljárásrend megfogalmazása,

emberi jogokat sért vagy sérthet, illetve illegális tevékenységbôl

és egy jövôbeli etikai bizottság felállításának elôkészülete.

származó pénzeszközök legálissá tételét (pénzmosás) jelentené.

A bank Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (SZMSZ)

A környezeti felelôsség tekintetében a CIB Csoport elkerüli

is határozottan meghatározza a felelôs gyakorlatokat célzó

minden olyan tevékenység finanszírozását, amely potenciáli-

alapelveket. Így a bank belsô és külsô kommunikációjában

san károsíthatja a környezetet. Annak érdekében, hogy ezek

egyaránt elutasítja a diszkrimináció és a korrupció minden

a kockázatok idôben azonosíthatók lehessenek, a folyamatba

formáját. Hasonló, a felelôs mûködést támogató elveket tar-

szükség esetén külsô szakértôket von be.

talmaznak ezen kívül a jogszabályi megfelelést (compliance)

A hitelezési politikában megfogalmazott elvek érvényesülését

és a kockázatkezelési tevékenységet szabályozó elôírások.

a hitelezési folyamatban vizsgáljuk. Valamennyi szereplôt
szabályzat köti, hogy az elveket betartsa, ennek elsôdleges

Felelôs mûködést támogató funkciók

kontrollja a felelôs üzleti vezetô, a hierarchikus ellenôrzés

A felelôs banki mûködés szempontjából kulcsfontosságú

keretében. A folyamat késôbbi fázisában folyamattípustól

témakörök megfelelô kezelését támogatja a felelôsségi körök

függôen más-más szervezeti egység feladata és felelôssé-

egyértelmû meghatározása, illetve, adott esetben a funkció

ge, hogy kizárólag a hitelezési politikával összhangban álló

fontosságát hangsúlyozandó, önálló szervezeti egység létre-

elôterjesztések kerüljenek jóváhagyásra.

hozása. Ebbôl a szempontból különösen fontosnak tartjuk

Jelenleg a Belsô Ellenôrzés által mûködtetett, és kifejezetten

a jogszabályoknak megfelelô mûködést – különös tekintettel

ezen elvek gyakorlatban történô alkalmazását ellenôrzô me-

a pénzmosás megelôzésére –, és a mûködésbôl fakadó koc-

chanizmusok nincsenek a CIB Csoportban. Ugyanakkor fon-

kázatok megfelelô kezelését.

tos kiemelni, hogy a hitelezési policy egy olyan keretrendszer,
amelynek szigorú betartását minden egyes hitelkockázati témájú

• Felelôs hitelezés

belsô ellenôri vizsgálat során figyelembe vesszük és ellenôrizzük.

A CIB Csoport 2009-ben bevezetett kockázatvállalási keretrendszere olyan hitelezési politikát támogat, amely aktív, így lehetôvé

• Belsô ellenôrzés

teszi az üzleti elvárások teljesülését, ugyanakkor megfelel a CIB

A belsô ellenôrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot

Csoport hosszú távú érdekeinek (megtérülés, nyereségesség

adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott

és prudens mûködés). Az ennek alapján kialakított hitelezési

szervezet mûködését fejlessze, és eredményességét növel-

gyakorlat mind az üzleti, mind a kockázati megfontolásokat

je. A belsô ellenôrzés a szervezet céljai elérése érdekében

figyelembe veszi. A hitelezési politika tavaly elfogadott változata

rendszerszemléletû megközelítéssel és módszeresen értékeli,

több, a környezeti, társadalmi és gazdasági felelôsségvállalásra

illetve fejleszti az ellenôrzött szervezet kockázatkezelési, irá-

vonatkozó bekezdéssel, elôírást tartalmaz.

nyítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát.
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• Jogszabályi megfelelés biztosítása

• Saját ügyletek monitorozása

Az úgynevezett compliance (megfelelést elôsegítô) tevékeny-

A fent említett Bszt. törvény kötelezôvé teszi, hogy alkalma-

ség célja annak biztosítása, hogy a bank pénzügyi, befektetési

zottaink mindenegyes értékpapír tranzakciójukat bejelentsék

és más szolgáltatási tevékenysége a jogszabályi elvárásoknak

a bank számára. Erre létrehoztunk egy elektronikus felüle-

megfelelôen és a kockázatok mérséklését szem elôtt tartva

tet, amelyen könnyen és gyorsan bejelenthetik dolgozóink

folyjon. A Compliance terület számos olyan belsô elôírást dol-

az ügyleteiket. A jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében

gozott ki, amelyek egyértelmû iránymutatást adnak a bank-

a bank vizsgálja a bejelentések megtételének tényét, valamint

csoport számára, hogy bizonyos, különösen érzékeny vagy

a bennfentesség, piacbefolyásolás és ügyfélérdekek esetleges

ellentmondásos ügyekben milyen szabályokat kell betartani.

konfliktusának gyanúját.

• Pénzmosás és korrupció elleni küzdelem

• Kockázatkezelés, prudens befektetések

Külön szakértô csapat koordinálja a pénzmosás elleni tevékenységet.

A kockázatkezelési funkció szükséges célja a szervezet koc-

Feladatuk a gyanús tranzakciók kiszûrése, a munkatársak pénzmosás

kázatainak azonosítása, az azonosított kockázatok mérése,

elleni tevékenységgel kapcsolatos képzése, a pénzmosás-gyanús

és kezelése annak érdekében, hogy a felmerült kockázatok

tranzakciókról szóló bejelentések továbbítása az illetékes nyomozó-

mértéke ne veszélyeztesse a szervezet prudens mûködését,

hatósághoz, valamint az információáramlás biztosítása. A 2009. év

illetve az üzleti célkitûzések megvalósítását. A teljes körû

során a korábbiakhoz képest is jelentôs többlet erôforrásokat for-

kockázatkezeléshez szükség van helyes irányelvekre, meg-

dított a bankcsoport arra, hogy ezt a tevékenységet a lehetô leg-

felelô limitekre és gördülékeny jelentéstételre, amelyekért

eredményesebben tudja elvégezni. Ez fôleg kétfajta tevékenységet

vállalatunknál a Pénzügyi és kockázatkezelési terület a felelôs.

jelentett: az egyik a nem megfelelô átláthatóságot biztosító, jelentôs

A válság miatt 2009-ben különösen felértékelôdött a koc-

számú ügyféllel az üzleti kapcsolatok megszüntetése volt, a másik

kázatkezelés szerepe, az ezen a téren megtett lépéseinkrôl

pedig dolgozóink folyamatos oktatása.

a vonatkozó fejezetben részletesen is beszámolunk.

2009-ben összesen 161 fióki compliance felelôs, valamint

2009-ben a CIB Bank átvette a tulajdonos Intesa Sanpaolo

132 fióki ügyintézô részesült a pénzmosás megelôzését célzó

ún. „Non-armed Bank Policy"-t, és ennek kere-tében átvizs-

oktatáson, utóbbiak az új fióki munkatársak számára szerve-

gáltuk az ügyfélportfoliónkat, hogy azonosítani és kezelni

zett orientációs tréning keretében. A bank munkatársai közül

tudjuk az esetlegesen fegyverkeres-kedelemben érintett

2009-en, a CIB Lízingbôl további 415-en tettek sikeresen

ügyfeleinket.

pénzmosás vizsgát (az év végi csoportszintû létszám 74 százaléka)1. A korrupció tilalmáról a 2008-ban elfogadott kötelezô

• Munkaügy

érvényû magatartási szabályok gyûjteménye rendelkezik.

A CIB Csoport, felelôs pénzpiaci szereplôként, betartja a fog-

A korrupció elleni küzdelem részeként – átvéve az Intesa

lalkoztatásra vonatkozó törvényeket és a Magyar Köztársa-

Sanpaolo vonatkozó irányelveit – a CIB Csoport semmilyen

ság Alkotmányának vonatkozó elôírásait (70/B paragrafus).

módon nem támogat politikusokat vagy politikai pártokat,

Az ENSZ Global Compact aláírásával magára nézve kötelezô-

illetve azokhoz kapcsolódó intézményeket.

nek fogadta el az abban foglalt elvek, így magától értetôdôen
a munka világára vonatkozó elvek között a gyermekmunka

• Összeférhetetlenségek megelôzése

és kényszermunka tilalmát tartalmazó passzusok maradék-

A 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII. törvény

talan betartását is.

(Bszt.) valamint a munka törvénykönyvérôl szóló 1992. évi XXII.
törvény (Mt.) rendelkezéseihez képest szigorúbban járunk el.

3.5. CSR menedzsment és kommunikáció

Ennek elôsegítése érdekében módosítottuk a személyi össze-

A CSR irányítási modelljét 2008-ban alakítottuk ki, ami

férhetetlenségrôl szóló belsô szabályzatunkat. Elektronikus

2009-ben nem változott. A központi CSR terület feladata

felületet hoztunk étre, amelyen keresztül dolgozóinknak nyi-

a különbözô CSR projektek, kezdeményezések koordinálása,

latkozniuk kell személyes körülményeik releváns jellemzôirôl.

felügyelet, továbbá az egységes belsô és külsô CSR kommu-

2009-ben a teljes CIB Csoport dolgozói állományát részlete-

nikáció megvalósítása.

sen átvilágítottuk a személyi összeférhetetlenségi kockázatok

A CSR fontosságát jelzi, hogy a terület 2009 nyara óta a ve-

megelôzése céljával, aminek eredményeként több dolgozónk

zérigazgatóhoz tartozik, erôforrás-megosztási okok miatt

munkaviszonyának egyoldalú megszüntetésére került sor.

azonban funkcionálisan a Marketing és kommunikáció látja el

Eredményesebbé tettük a felvétel elôtt álló, munkavállaló

a feladatokat. A CSR tevékenységrôl negyedéves felsô vezetôi

jelöltek szûrését a személyi összeférhetetlenség szempontjából.

beszámoló készül, amelyben a lezárt negyedév legfonto-

2009-ben az összeférhetetlenség témájában is szerveztünk

sabb eredményeirôl, illetve a következô negyedév feladatit

távoktatást, melynek végén 3757 fô tett sikeres vizsgát.

mutatjuk be.

1

 008-ban korrupció-tilalmáról szóló képzés még volt. Pénzmosás megelôzé2
sérôl munkatársaink 100 százaléka vizsgát tett. 2007-bôl nem állnak rendelkezésre összehasonlító adatok.
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CSR menedzsment a CIB Csoportban
CSR–irányítási rendszer
Második kontroll szint

Elsô kontroll szint

MC
Akciók,
Politikák,
Irányelvek,
Szabályok

Harmadik kontroll szint

ISP

Belsô ellenôrzés
és Compliance:

CSR terület:
A felelôs mûködés minôségbiztosítása:
• Lehetséges problémák azonosítása
• Akciók, politikák, irányelvek,
szabványok meghatározása
• Az MC, és az ISP CSR szervezet egysége
felé történô beszámolás biztosítása
• Külsô jelentéstétel
• Az alapelvek követésének biztosítása
(Etikai kódex, ENSZ Globális
Megállapodás…)
• Társadalmi Felelôsségvállalás
Alapítvány

Szervezeti
egységek:
Biztosítják
a konzisztenciát
és az irányelveknek
megfelelô felelôs
mûködést a saját
tevékenységükben

A CSR irányelveken
alapuló mûködés
és folyamatok
folyamatos
felügyelete

Folyamatos
ellenôrzés

Szervezeti egységek
képviselôi

CSR terület
képviselôje

CIB CSR network
- Problémák azonosítása
és megelôzése
- Fejlesztési projektek indítása

Leányvállalatok képviselôi

Érintettek bevonása

A felelôs mûködés alapvetô jellemzôje az érintettek bevonása,

A CIB Csoport társadalmi felelôsségvállalási tevékenysé-

a velük való folyamatos párbeszéd. Ez teszi lehetôvé a vélemé-

gének alapja az érintettekkel folytatott folyamatos pár-

nyek, ötletek, felvetések meghallgatását, megvitatását és beépí-

beszéd. Már a 2006-ban elfogadott CSR stratégiánk

tését a bank mûködésébe. 2009 folyamán is számos formában,

megalkotása során meghatároztuk, hogy kiket tekin-

különbözô kommunikációs eszközökkel és csatornákon keresztül

tünk érintettjeinknek: mindazokat, akikre bankunk

kerültünk kapcsolatba érintettjeinkkel. Csak néhány példa:

tevékenysége és mûködése hatással lehet, és/vagy

• A 100% figyelem program keretében folytattuk ügy-

akik hatással lehetnek vállalatunkra. Ezek közül,

feleink véleményének a megismerését és elégedettségé-

mûködésünk szempontjából, kiemelt jelentôsége

nek a felmérését, amelyhez a fiókokban és a honlapunkon

van a következô három csoportnak: munkavállalók,

megtalálható kérdôíveket használtuk.

ügyfelek és a tulajdonos. A három kiemelt jelentôségû

• A CSR kommunikációnk alapelemének tekintett Fenn-

érintetti csoporton kívül további érintettjeinket is azonosí-

tarthatósági jelentésünkkel kapcsolatban neves szakértôk

tottuk: ezek a beszállítók, valamint a civil szervezetek, helyi

véleményét kértük ki egy úgynevezett érintetti csoportak

közösségek és szakmai szervezetek.

képviselô szakértôi panel keretében.
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•D
 olgozói elégedettség felmérés (ún. „Climate Survey”)

A fenntarthatósági jelentés elkészítésének megkönnyítése

keretében felmértük dolgozóink munkahelyi hangulatát, a CIB-

érdekében az év során megkezdtük egy olyan adatbázis

bel mint munkáltatóval kapcsolatos véleményüket, attitûdjüket.

kiépítését, ami egységesíti a GRI által elvárt adatok

• Konzultációkat folytattunk a 2008-ban megalakult Üzemi

pontos tartalmát, ezáltal biztosítva, hogy a jelentésben

tanáccsal, különösen a csoportos létszámleépítés kapcsán.

szereplô adatok, sztenderdizált tartalommal, idôben össze-

• Lehetôséget biztosítottunk munkavállalóinknak, hogy ön-

hasonlítható módon kerüljenek a jelentésbe. A várhatóan

kéntes munkájuk felajánlásával tevôlegesen is csatla-

2010 közepére elkészülô adatbázis azt is támogatja, hogy

kozzanak a Bátor Tábor támogatásához.

a szolgáltatott adatok pontos tartalmának definiálásával

• Több településen is elindítottunk olyan kezdeményezése-

az anyabankunk által készített csoportszintû fenntartható-

ket, amelyek a helyi közösség pénzügyi ismereteinek

sági jelentés adatainak egységes értelmezése is kialakuljon.

növelését célozzák.

Az átláthatóságért tett erôfeszítéseink eredményeit visszaiga-

• Helyet adtunk egy, a romák társadalmi integrációjával

zolja a 2010 tavaszán immár második alkalommal elvégzett

foglalkozó szimpóziumnak.

CSR 24/7 kutatás, amely a közép-európai térség négy or-

Az egyes érintetti csoportokat érintô kezdeményezéseinkrôl

szágának – Ausztria, Magyarország, Lengyelország és Romá-

részletesen a Fenntarthatósági jelentés vonatkozó fejezeteiben

nia – legnagyobb vállalatainak és pénzintézeteinek a felelôs-

számolunk be.

ségvállalási teljesítményét rangsorolja a honlapokon elérhetô
nyilvános információk alapján. A 2009-es teljesítményünk

CSR kommunikáció

alapján a rangsorban a hazai vállalatok között – az összes

2009-ben is nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy kezde-

versenytársunkat magunk mögé utasítva – sikerült az elôkelô

ményezéseinket megismertessük érintettjeinkkel. Immár

harmadik helyen végeznünk.

harmadik alkalommal adtuk ki a GRI útmutatójára épülô

Annak érdekében, hogy a felelôs mûködésrôl szóló kommu-

Fenntarthatósági jelentésünket, amelyet 2009-ben elsô

nikációnk – ezen belül kiemelten a Fenntarthatósági jelen-

ízben külsô, független fél által tanúsíttattuk. A jelen-

tésünk – minél inkább az érintettek elvárásainak megfelelô

tés GRI megfelelési szintje így már GRI B+ volt. Tar-

tartalmi és formai elemeket tartalmazzon, a 2008-es jelenté-

talmi szempontból újdonság, hogy a jelentés tartalmazta

sünkrôl 2010. tavaszán úgynevezett érintetti csoportokat

az ENSZ Globális Megállapodás irányelveinek gyakor-

képviselô szakértôi panelt szerveztünk. A szakértôk által

latba történô átültetésérôl szóló beszámolónkat is.

adott visszajelzéseket, felvetéseiket, javaslataikat igyekeztünk

Formai szempontból a legfontosabb újdonság az volt, hogy

felhasználni az idei, 2009-rôl szóló jelentés összeállításánál.

a jelentést csak elektronikus formátumban adtuk ki, környe-

Az érintetti panel megjegyzéseinek, javaslatainak összefog-

zetkímélési okokból kifolyólag papíralapú verzió nem készült.

lalóját a késôbbiekben részletesen is bemutatjuk.

Ezzel egyidôben honlapunk társadalmi felelôsségvállalási
szekcióját is megújítottuk.
Ambíciózus CSR kommunikációs terveink megvalósítása részeként 2008 után ismét részt vettünk a Good CSR™ programban, ami a felelôs mûködés iránt elkötelezett vállalatok
közös kezdeményezése a felelôs mûködés népszerûsítésére.
A program részeként elkészítettük Fenntarthatósági jelentésünk
rövid, 4 oldalas változatát, amit a fiókokban is elérhetôvé tettünk
ügyfeleink számára. Reményeink szerint így szélesebb körhöz
is sikerült eljutattani a fontosabb kezdeményezéseink hírét.
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4.1.
CIB Bank – alapadatok
Név:	CIB Bank Zrt.
Mûködési terület:

Magyarország

Tulajdoni forma:	Zártkörûen mûködô részvénytársaság
Tulajdonosi szerkezet:	Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

93,4473%

	Intesa Sanpaolo S.p.A.			

6,5227%

2009. december 31-i adatok

A CIB Csoport tagjai1

CIB New York Broker Zrt.
600 000 000 HUF

CIB Bank Zrt.
105 000 000 000 HUF

100%

6,5227%

Intesa Sanpaolo S.p.A.
100%

100%

CIB Support Zrt.
50 000 000 HUF

51,68%

48,32%
CIB REAL Zrt.
50 000 000 HUF

50%

93,4773%

50%

100%

94,975%

CSB Plaza Kft.
500 000 HUF

Recovery Ingatlanhasznosító
3 000 000 HUF

100%

96,67%

Hotel Wien Kft.
500 000 HUF

CIL MNM Kft.
3 000 000 HUF

100%

98%

CIB Lízing Zrt.
1 520 000 000 HUF

100%
CIB Autó Zrt.
10 000 000 HUF

Brivon Hungary Zrt.
5 000 000 HUF

100%

CIB Biztosítási Alkusz Zrt.
10 000 000 HUF

100%
100%

Lelle SPC Zrt.
270 100 000 HUF

CIB Credit Zrt.
50 000 000 HUF

100%
100%

CIL-FOOD 2006 Zrt.
3 000 000 HUF

100%

CIB Property Zrt.
51 000 000 HUF

100%
100%

CIL Buda Square Zrt.
500 000 HUF

100%

2009. december 31-i adatok

1

2%
CIB Rent Zrt.
800 000 000 HUF

CIB Befektetési Alapkezelô Zrt.
600 000 000 HUF

Lánchíd Palota Kft.
500 000 HUF

CIB Ingatlanlízing Zrt.
51 000 000 HUF

100%
100%

5,025%

CIB Faktor Zrt.
103 500 000 HUF

Intesa Sanpaolo Holding
International S.A.

Üzleti szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatok.
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Óbudai Dunapart Zrt.
2 330 000 000 HUF

100%

CIB Lakáslízing Zrt.
50 020 000 HUF
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4.2.
Fiókhálózat
Jelenlegi CIB fiókhálózat

Kazincbarcika

Sátoraljaújhely

Ózd

CIB fiókok

Salgótarján
Mosonmagyaróvár

Tata
Tatabánya I-II

Pápa

Szombathely I-II
Ajka

Dunakeszi
Gödöllô

Keszthely

Gyöngyös
Hatvan
I-II

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

Mátészalka

Nyíregyháza I-II

Eger I-II

Komárom Esztergom

Sopron
Gyôr I-III

Miskolc I-II

Szolnok

Dunaújváros
Siófok

Kecskemét I-II
Békéscsaba I,III
Kiskunfélegyháza

Paks
Nagykanizsa

Dombóvár
Kaposvár I-II

Orosháza

Szentes

Gyula

Kalocsa
Szekszárd

Hódmezôvásárhely

Kiskunhalas

Szeged I-III
Baja
Pécs I-III

Budapest
Békásmegyer

CIB fiókok
1 – Andrássy út
2 – Oktogon
3 – Nyugati tér
4 – Szent István krt.
5 – József krt.
6 – Pilvax
7 – Károly krt.
8 – Kálvin tér
9 – Rózsakert
10 – Lövôház utca
11 – Medve utca
12 – Kékgolyó utca
13 – Hilton
14 – Zöldfa

Csillaghegy

15 – Fényes Elek utca
16 – Boráros tér
17 – Ferenciek tere
18 – Rákóczi tér
19 – Ferenc krt.
20 – Bartók Béla út
21 – Böszörményi út
22 – Bajcsy
23 – Szabadság tér
24 – Blaha
25 – WestEnd
26 – Móricz
27 – Alee Skála

Pók utca

Újpest
Árpád üzletház

Eurocenter
Vörösvári

Hûvösvölgy

Flórián tér
Bokor u.

Váci út
Lízing
Béke tér

Pasaréti út

Bosnyák tér

9
15
10
11
12
21

13
14

MOM Park
26

Pólus

Újpalota

3

25

4
2
23 22 1
24
6 7 18
17
5
8
20
19
27

Zugló
Récsei
Baross
Aréna

Kerepesi
Mátyásföld
Örs vezér tere
Kôbánya

Rákoskeresztúr

16

Gazdag rét
Lurdy ház
Tétényi út Új Buda Center
F ehérvári
Pesterzsébet
Budafok

Pestszentlôrinc II

Csepel

Campona

Soroksár

2009. december 31-i adatok

Jelenlétünk az országban

Bankfiók
Képviseleti iroda
ATM

2007

2008

2009

105

153

151

35

42

24

134

228

221

december 31-i adatok
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4.3.
Üzleti adatok
A CIB Csoport ügyfeleinek megoszlása típus szerint (fô)
2007
2008
2009

542 255

641 333

649 799

Lakossági

70 716

85 777

70 438

612 971

Vállalati

727 110

720 237

Összesen

A CIB Csoport lakossági ügyfeleinek megoszlása életkor szerint (százalék)
2007

2008

2009

0–32 éves

28,6

26,5

27,0

33–42 éves

25,5

26,4

26,1

43–52 éves

19,9

18,5

18,2

53–67 éves

20,8

22,4

22,1

67 év fölött

5,2

6,2

6,5

december 31-i adatok

A CIB Csoport lakossági ügyfeleinek megoszlása a bankkal fennálló kapcsolat hossza szerint (százalék)
2007

2008

2009

0–1 év

41,8

16,8

12,8

2–4 év

41,7

50,1

43,6

5–7 év

11,1

20,6

28,4

8–10 év

4,3

9,4

9,9

11–20 év

1,1

3,0

5,0

20 éve vagy annál régebben

0,1

0,1

0,1

december 31-i adatok

Lakossági termékhasználat (mikróvállalati ügyfelekkel együtt)
2007

2008

2009

Lakossági hitelállomány (milliárd forint)

289,5

509,2

524,4

Lakossági betétállomány (milliárd forint)

471,9

597,5

734,5

Aktív bankkártyák száma

354 417

439 257

459 259

CIB Internet Bank aktív ügyfelek száma (fô)

139 415

226 779

274 632

december 31-i konszolidált, IFRS adatok
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Vállalati termékhasználat
2007

2008

2009

1 005,5

2 075,2

1 834,0

626,5

888,3

913,6

Aktív bankkártyák száma

17 807

12 181

10 971

CIB Internet Bank aktív ügyfelek száma (fô)

27 415

16 691

13 115

Vállalati hitelállomány (milliárd forint)
1

Vállalati betétállomány2 (milliárd forint)

december 31-i konszolidált, IFRS adatok

Hitelportfolió megoszlása szektoronként (%):
Magánszemélyek:

20,26%

Ingatlanbefektetések:

24,48%

Kereskedelem:

10,15%

Pénzügyi tevékenységek:

4,01%

Mezôgazdaság:

3,26%

Nehézipar:

3,03%

Könnyûipar:

2,92%

Élelmiszer feldolgozás

2,90%

Szállítás és kommunikáció:

2,00%

Vegy- és gyógyszeripar:

1,25%

Egyéb, fôleg szolgáltató szektor:

1
2

25,74%

A CIB Csoport tagjainak nyújtott hitelek nélkül.
A CIB Csoport tagjaitól gyûjtött betétek nélkül.
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4.4.
Hatósági eljárások
• A különbözô hatóságok által indított, 2009-ben határozattal lezárt eljárások száma: 16
• Az eljárások közül jogsértés megállapításával és bírság kiszabásával zárult: 8
• 2009 folyamán megfizetett bírságok összege: 206,5 millió forint, ebbôl
o PSzÁF bírság:				

19 millió forint

o Egyenlô Bánásmód hatóság bírság:

6,5 millió forint

o Gazdasági Versenyhivatal bírság:		

181 millió forint (2008-ban 90 millió forint, 2007-ben 15 millió forint)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF) által

désmódosításról szóló jogszabályi rendel-kezések betartására,

indított, jogszabálysértés megállapításával és bírság

és a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt 6,5 millió forint

kiszabásával zárult eljárások

felügyeleti bírság meg-fizetésére kötelezte.

1. Magánügyfél panaszának kivizsgálása

Egyenlô Bánásmód Hatóság (EBH) által indított

A PSzÁF felszólította a bankot, hogy nyilvántartásait minden-

eljárások1

kor pontosan, ügyfelei pénzeszközeirôl valós képet mutatóan vezesse, és ezen nyilvántartásokra támaszkodva pontos

1. EBH/713/2009 számú eljárás

tájékoztatást adjon ügyfelei számára. A bankot a vonatkozó

Az EBH egy nyugdíjas panasza alapján indított eljárást a CIB

jogszabályok megsértése miatt 1 milió forint felügyeleti bírság

Bank Zrt. ellen az egyenlô bánásmód követelményének

megfizetésére kötelezte.

megsértése miatt. A 76 éves panaszos azt sérelmezte, hogy
hátrányos megkülönböztetés érte amiatt, hogy életkorára

2. Kockázatalapú cél- és utóvizsgálat a 2005-ös átfogó

tekintettel nem jogosult személyi kölcsön igénylésére. A bank

PSzÁF vizsgálatot követôen a Bank-nál

felvette a kapcsolatot a panaszossal és ajánlatot tett számára

A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja, azonosítsa és mérje

CIB Hitelkártya és/vagy CIB Bevásárlókártya igénybevételére

a bank mûködésében megjelenô kockázatok nagyságát,

a személyi kölcsön helyett, azonban a panaszos ezt nem

a kockázatkezelés színvonalát, és vizsgálja a jogszabályi

fogadta el. Az Egyenlô Bánásmód Hatóság a CIB Bank Zrt.-t

megfelelést MiFID, pénzmosás, CIBK, és IT biztonság téma-

a jogsértô állapot kézhezvételétôl számított 60 napon belül

körökben. A PSzÁF határozat intézkedések végrehajtására,

történô megszüntetésére kötelezte, elrendelte határozatá-

valamint a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt 10

nak 90 napra történô nyilvánosságra hozatalát. Fentieken

millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a

túl az EBH a CIB Bank Zrt.-t határozatában 4 millió forint

bankcsoportot.

összegû bírság megfizetésére kötelezte. A bírság az EBH
részére megfizetésre került.

3. Kockázatalapú cél- és utóvizsgálat a CIB Faktornál
A vizsgálat célja az volt, hogy képet adjon tevékenységben

2. EBH/762/2009 számú eljárás

megjelenô kockázatról, ezen belül IT rendszer mûködésérôl,

Az EBH a CIB Bankkal szembeni panasz alapján újabb eljárást

jogi és compliance kockázatokról, pézmosás elleni tevékeny-

indított a bank ellen. A 73 éves nyugdíjas panaszos beadványa

ségrôl. A PSzÁF határozat a CIB Faktort intézkedések végre-

szerint hitel után érdeklôdve a bank egyik fiókjában azt a tájé-

hajtására, valamint a vonatkozó jogszabályok megsértése mi-

koztatást kapta, hogy a CIB Gyorskölcsönt csak a 65 év alatti

att 1,5 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

személyek vehetik igénybe. Az Egyenlô Bánásmód Hatóság
megtiltotta a jogsértô magatartás jövôbeni tanúsítását és el-

4. Vizsgálat a Bank lakossági hiteltermékeihez kapcso-

rendelte a jogsértést megállapító határozatának 6 hónapra

lódó egyoldalú szerzôdésmódosítási gyakorlatának

történô nyilvánosságra hozatalát, valamint a CIB Bank Zrt.-t

jogszabályi megfelelôségérôl

2,5 millió forint összegû bírság megfizetésére kötelezte. A bír-

A PSzÁF határozatban kötelezte a Bankot az egyoldalú szerzô1

ság az EBH részére megfizetésre került.

2008-ban a GVH 90 millió forintos bírságot szabott ki megtévesztô reklámkommunikáció miatt, 2007-bôl nincs összehasonlítható adat.
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Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által indított eljárások
1. P
 anaszként indult versenyfelügyeleti eljárás

2. Versenyfelügyeleti eljárás (Vj-18/2008)

(Vj-121/2007)

A Gazdasági Versenyhivatal 2008. január 31-én versenyfel-

2007. július 23-án kelt végzéssel a GVH versenyfelügyeleti

ügyeleti eljárást indított 23 magyarországi bankkárya kibo-

eljárást indított a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyá-

csátó bank, valamint a VISA és MasterCard kártyatársasok

solása tilalmának feltételezett megsértése miatt a CIB ellen.

ellen, mert valószínûsíteni lehetett, hogy a Magyarországon

A GVH elôtt egy panaszos kifo-gásolta, hogy a CIB Deviza

kibocsátott fizetési kártyákkal végrehajtott vásárlási tran-

Lakáshitel, továbbá a CIB Indexált Betét ügyfél tájékoztatása

zakciók során felszámított bankközi jutalékról szóló meg-

megtévesztô módon népszerûsíti a két terméket. A panaszügy

állapodás alkalmas a verseny korlátozására és torzítására,

átfordult versenyfelügyeleti eljárásba. A GVH eljárás célja volt

sértve az Európai Közösséget létrehozó Szerzôdés 81. cikkét

azt tisztázni, hogy a bank a fenti két termékkel kapcsolatosan

és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

elégtelen tájékoztatást adott-e a fogyasztóknak, így ezzel

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-át. A Gazdasági

megvalósult-e a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyá-

Versenyhivatal határozatában 91 millió Ft bírság megfizetésére

solása. A CIB Bank részére 2009 decemberében megküldött

kötelezte a CIB Bankot. A bírság a GVH részére megfizetésre

határozatában a GVH 90 millió forint bírság megfizetésére

került.

kötelezte a CIB Bankot. A bírság a GVH részére megfizetésre
került.
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4.5.
Humán erôforrás adatok
A CIB Csoport alkalmazottainak száma (fô)
2007
Határozott idejû

2008

2009

137

144

99

Határozatlan idejû

2 933

3 513

3 180

Összesen

3 070

3 657

3 279

december 31-i adatok

Részmunkaidôben foglalkoztatottak száma:			

58 fô

Fogyatékos munkavállalók száma:				

5 fô

Megváltozott munkaképességû munkavállalók száma:		

22 fô

Kölcsönzött munkaerô létszáma:				

111 fô

A CIB Csoport alkalmazottainak életkor és nem szerinti megoszlása (százalék)
2007

2008

2009

30 év alatti férfi

16,3

11,7

10,5

30 év alatti nô

30,9

24,4

25,6

30-50 év közötti férfi

17,7

20,8

18,0

30-50 év közötti nô

30,6

36,3

40,4

50 év feletti férfi

1,1

1,7

1,4

50 év feletti nô

3,4

5,1

4,0

december 31-i adatok

A CIB Csoport alkalmazottainak iskolai végzettség szerinti megoszlása (százalék)1

Egyetemi végzettség

2007

2008

2009

21,0

23,5

47,8

Fôiskolai végzettség

30,0

30,2

49,5

Egyéb végzettség2

49,0

46,3

2,7

december 31-i adatok

A CIB Csoport alkalmazottainak beosztás szerinti megoszlása (százalék)
2007

2008

2009

Vezetô férfi

4,8

4,9

5,1

Vezetô nô

2,3

2,4

2,3

Szakértô férfi

9,1

9,4

9,8

7,6

9,0

9,7

Beosztott férfi

Szakértô nô

21,3

19,9

18,9

Beosztott nô

55,0

54,4

54,2

december 31-i adatok
1

A jelentôs eltérés az adatbázisok tisztításának a következménye. 2007-ben
és 2008-ban az egyéb végzettségû kategóriában szerepletek azok az alkalmazottak, akiknek iskolai végzettségérôl az adatkérés idpontjában nem állt
rendelkezésre részletes információ.

2
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A férfi és nôi munkavállalók aránya az egyes beosztási szinteken (százalék)
Férfi

Nô

Vezetôk

69,0

31,0

Szakértôk

50,2

49,8

Beosztottak

25,9

74,1

A CIB Csoport alkalmazottainak földrajzi megoszlása (fô)1
2009
Budapest

2 627

Északkelet-magyarországi Régió

184

Északnyugat-magyarországi Régió

180

Délkelet-magyarországi Régió

163

Délnyugat-magyarországi Régió

125
december 31-i adatok

Kilépési arány (százalék, kilépôk száma/év végi zárólétszám)
2007

2008

2009

11,2

20,4

17,14

2007

2008

2009

Új belépôk száma

698

889

230

Kilépôk száma

423

747

562

Kilépési arány

Kilépési arány 2009-ben korcsoportonként (százalék)
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
51–55
56–60
14,5

61–

16,49

15,40

16,81

19,38

17,14

22,30

30,91

200

Kilépési arány nemenként, százalék (2009):
férfi
nô

19,01

16,19

Új belépôk és kilépôk száma a CIB Csoportban (fô)

december 31-i adatok

1

A régiók változása miatt az adatok nem összehasonlíthatóak a korábbi évekkel.
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Az igazgatóság életkori összetétele (százalék, fô)
50+
40–50

37% (3 fô)

63% (5 fô)

december 31-i adatok

Ügyvezetés életkori összetétele (százalék, fô)
50+
40–50
30–40

77% (11 fô)

14% (2 fô)

7% (1 fô)

december 31-i adatok
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Igazgatóság és ügyvezetés együtt (százalék, fô):
50+
40–50
30–40

69% (13 fô)

21% (4 fô)

10% (2 fô)

december 31-i adatok

Magyar állampolgárok aránya az igazgatóságban és az ügyvezetésben (százalék, fô)1
Magyar
Külföldi

64% (14 fô)

36% (8 fô)

A bankban munkába álló pályakezdôk átlagfizetése 2009-ben 211 450 forint, azaz a minimálbér 236 százaléka volt.
2008-ban bruttó 259 650 forint volt, a 82 800 forintos minimálbér 313 százaléka. 2007-ben még nem volt ilyen adatszolgáltatásunk. A számítás bázisa a szakképzettséget igénylô munkakörökre vonatkozó éves minimálbér.

1

A mindkét testületben jelenlévô vezetôket kétszer számolva. Az adatok nem
összevethetôk a korábbi évek adataival, amikor más körben vizsgáltuk ugyanezt
a mutatót. 2008-ban 94% volt a helyi kötôdésû felsôvezetôk aránya az ügyvezetôségben, 2007-ben 91%.
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A férfiak és nôk éves átlagos alapfizetése beosztási kategóriák szerint (millió forint)
2007

2008

2009

Vezetô férfi

12,71

13,54

13,32

Vezetô nô

11,09

11,89

12,44

Szakértô férfi

6,80

7,08

7,22

Szakértô nô

6,73

6,91

6,93

Beosztott férfi

3,56

3,77

3,92

Beosztott nô

3,08

3,35

3,46

december 31-i adatok

Munkahelyi balesetek és az azok miatt kiesett munkanapok száma (nap)
2007

2008

2009

Munkahelyi balesetek száma

11

12

8

Kisesett munkanapok száma

265

161

106

december 31-i adatok

A hiányzásos napok aránya a hiányzások oka szerint (százalék)1

Betegség
Baleset
Anyasági távollét
Egyéb

2007

2008

2009

27,9

28,4

26,7

0,3

0,2

0,1

64,3

63,8

61,5

7,6

7,6

11,7

december 31-i adatok

1

Az összes ledolgozott nap arányában.
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Szervezeti tagságok
Szervezeti tagságok 2009-ben
Bankszövetségi tagdíj
Budapesti Érték Tôzsde
SEPA tagsági díj
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Joint Venture Szövetség
ACI / The Financial Markets Association
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
Befektetési Szolgáltatások Szövetsége (BSzSz)
SALDO Pénzügyi Tanácsadó
Tha Association of Chartered Certified Accountants Customer Services (ACCA)
Belsô Ellenôrök Magyarországi Szervezete
ISACA
Pénzügykutató
Magyar Közgazdasági Társaság
IIF Institute og International Finance
IIF Emerging Markets Advisory Council
Magyar Detektív Szövetség
Magyar Igazságügyi Szakértôi Kamara
Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete
Magyar Reklám Szövetség
Magyar Önszabályozó Reklám Testület
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szektorból a legjobb helyezést érte el a TOP 25-ös listán. A középeurópai régióban a CIB Csoport ezzel az eredményével a hatodik
lett a felelôs vállalatok rangsorában.
A CSR 24/7 nemzetközileg elfogadott értékelési rendszereken
alapuló módszerrel méri a vállalatok felelôs mûködés terén

Díjak és elismerések

nyújtott teljesítményét, a nyilvánosan elérhetô információk
alapján. Vizsgálják az átláthatóságot, a vállalatirányítást,
az érintetti kapcsolatokat, a környezeti és gazdasági felelôsségvállalást, a közösségi kapcsolatokat, valamint az embe-

• Az év lakossági hitelterméke: CIB Megoldás Hitel – MasterCard

ri erôforrások kezelését. A listán most elôször szereplô CIB

• Superbrand – Brand Council, London

Bank Zrt. rögtön a 3. helyre került a most közzétett 2010-es

• Business Superbrands – Brand Council, London

rangsorban. Ezzel a helyezéssel elsô lett a hazai bankszektor

• Bronz Effie díj – pénzügyi termékek kategória

szereplôi között.
A siker és elismerés annak köszönhetô, hogy Magyarország

CSR 24/7 rangsor

egyik meghatározó bankcsoportjaként és az Intesa Sanpaolo

A CIB Csoport dobogós helyezésével a legjobb lett a hazai

nemzetközi bankcsoport tagjaként a CIB egyre aktívabban

pénzintézetek között a felelôs mûködés rangsorában,

járul hozzá társadalmi, gazdasági és természeti környezetünk

a B&P Braun & Partners Magyarország által elkészített,

fenntartható fejlôdéséhez. Kiemelt figyelmet fordított arra is,

felelôs vállalati mûködést értékelô rangsorban (CSR 24/7).

hogy ügyfelei és munkatársak számára érthetôvé és láthatóvá

A 2010. május 5-én közzétett, a CIB honlapján még a 2009-es

tegye ezeket a kezdeményezéseket. A CSR 24/7 rangsorban

évben publikált fenntarthatóságról szóló tartalmakat értékelô

elért elôkelô helyezés ennek az erôfeszítésnek az elismerése, hi-

eredménnyel a CIB – versenytársait megelôzve – a pénzügyi

szen az értékelés a nyilvánosan elérhetô információkra alapult.

Hely

Vállalat

2009

2010

1

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

79%

88%

2

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

71%

83%

3

CIB Bank Zrt.

-

77%

4–5

OTP Bank Zrt.

73%

75%

4–5

Tisza Vegyi Kombinát Nyrt.

71%

75%

6–9

EON Hungária Ebergetikai Zrt.

54%

60%

6–9

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

54%

60%

6–9

K&H Bank Zrt.

54%

60%

6–9

MVM Csoport

56%

60%

10

Tesco-Globál Áruházak Zrt.

29%

50%

11

Audi Hungária Motor Kft.

35%

44%

12–13

Budapest Elektromos Mûvek Nyrt.

17%

38%

12–13

EON Földgáz Trade Földgázkereskedô Kft.

38%

38%

14–15

Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.

15%

33%

14–15

Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

-

33%

16

OMV Hungária Ásványolaj Kft.

-

31%

17–19

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

23%

29%

17–19

Bosch Csoport

-

29%

17–19

ISO Dunaferr Zrt.

21%

29%

20–21

Magyar Suzuki Zrt.

13%

21%

20–21

Philips Magyarország Kft.

8%

21%

19%

19%

-

15%

10%

10%

-

0%

22

Samsung Electronics Magyar Zrt.

23

Sanofi-Aventis Chinoin Zrt.

24

Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt.

25

Flextronics International Termelô és Szolgáltató Vámszabad-terület Kft.
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• Szakmai
• Látható a stratégiai megközelítés és a kényes kérdéseket
is említi
A jelentést összességében jónak ítélték, ugyanakkor megfo-

A 2008-as
jelentésrôl tartott
szakértôi panel
összefoglalója

galmazták azokat a legfontosabb hiányosságokat is, amelyek
kiküszöbölésével a jelentés színvonalát, értékét még inkább
emelni lehet:
• A legfontosabb témákról azok jelentôségével arányos
mértékben és mélységben kellett volna írni (pl. válság,
összeolvadás),
• A probléma felvetések jók és fontosak, ugyanakkor sok
esetben elmarad a válaszadás,
• Jellemzô a kinyilatkoztatás, ám az érintettek, érdekgazdák
szempontjából történô értékelés, a kölcsönhatás mérése
és értékelése elmarad (a CIB Csoport nem helyezi magát

A CIB Csoport fenntarthatósági jelentése szempontjából

megfelelôen kontextusba, saját érintetti hálójába),

lényeges érintetteket és ügyeket képviselô szakértôi panel

• Összemossa sok helyen az intézkedések motivációit (mit tett

2010. március 29-én értékelte a 2008-as fenntarthatósági

a jogi megfelelés biztosítása, a rövid távú pénzügyi érdekek

jelentést és ez alapján megfogalmazta elvárásait, javaslatait

és a hosszú távú társadalmi felelôsségvállalás érdekében),

a 2009-es fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatban.

és a hangsúlyok sem ennek megfelelôek (néhol túlzott
önfényezés, néhol elmarad az önkritika),

A panel résztvevôi:

• Hiányzott néhány fontos téma (pl. pénzügyi kultúra fejleszté-

Adriány Kincsô (írásos értékelés)

se, ökolábnyom), továbbá az olvasmányosság és érthetôség

ügyvezetô, Hungarian Business Leaders Forum

érdekében jobb lett volna több illusztráció, ábra, kép.

Bálint Viktor
lapigazgató, Sanoma Budapest Zrt., Figyelô csoport

A 2008-as jelentés értékelését, más – a szakértô panel tagjai

Paál Péter

által ismert – hazai és nemzetközi bankok, illetve vállalatok je-

vezérigazgató, IBM Magyarország Kft.

lentéstételi gyakorlatát figyelembe véve, valamint az érintettek

Dr. Szeles Péter

és egymás szempontjait megismerve és megértve, az alábbi

elnök, Magyar PR Szövetség

legfontosabb javaslatokat és elvárásokat fogalmazta meg

Szendrey Silvia

a szakértôi panel a CIB Csoport 2009-es fenntarthatósági

ügyvezetô, Joint Venture Szövetség

jelentésével kapcsolatban:

Sz. Pap Judit

• A jelentés fókusza, koncepciója legyen a válság, annak

kuratóriumi tag, Pénziránytû – Alapítvány a Tudatos Pénz-

hatásai az érintettekre és a CIB Csoportra, s ennek ne-

ügyekért

hézségeit, dilemmáit nyugodtan mutassa ezt be ôszintén

Tölgyesi Mária

és önkritikusan,

elnökhelyettes, CIB Csoport Üzemi Tanács

• Törekedjen a kevésbé belterjes szemléletre, vagyis a környe-

Urbán Katalin

zetébôl, az abban betöltött szerepébôl induljon ki, ennek

ügyvezetô, Alternate Tanácsadó Kft.

megfelelôen mérje és értékelje az érintettekkel kapcsolatos

Fertetics Mandy, moderátor

kölcsönhatásait és eredményeit,

ügyvezetô, Alternate Tanácsadó Kft.

• Pótolja azokat a tartalmai és formai hiányosságokat, amit
a szakértôi panel megfogalmazott a 2008-as jelentés kap-

„A panel díjazza és példaértékûnek tartja már önmagában

csán,

a tényt is, hogy a CIB Csoport készít fenntarthatósági jelentést

• Használjon több gyakorlati példát, illusztrációt és segítse

és mind a fenntarthatósági és felelôs mûködést, mind az errôl

az értékelést összehasonlító adatok alkalmazásával.

való beszámolást fontosnak tartja. A 2008-as jelentéssel
kapcsolatban az alábbi legfontosabb erôsségeket állapította

A szakértôi panel mindenképpen azt javasolja a CIB Csoport-

meg a szakértôi panel:

nak, hogy idén is ôrizze meg a strukturáltságot, az alapossá-

• Jól strukturált, jó szerkezetû

got, az igényességet és az ôszinte hangvételt jelentésében,

• Alapos, átfogó

korábbi gyakorlatához igazodva.”

58

cib bank

Mellékletek

fenntarthatósági jelentés 2009

4.9.
Megfelelés az ENSZ Globális
Megállapodás alapelveinek
Globális megállapodás alapelvek

Teljesítményünk

Kapcsolódó GRI
indikátorok

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

• Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére megfelelve az 1948-ban

• 4.8

aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának. Ugyanezt várjuk el minden hazai

• EC5

és nemzetközi partnerünktôl.

• LA7, LA8, LA13,

• Bankunk mûködése során maximálisan tiszteletben tartja a Magyar Alkotmányt, illetve az általános hazai és nemzetközi emberjogi, etikai meg-

LA14
• PR8

állapodásokat.
• Ügyfeleink személyes adatainak biztonságát kiemelt prioritásként kezeljük,
az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat kivizsgáljuk, lépéseket teszünk,
hogy a panaszok számát minimálisra csökkentsük. 2009-ben mindössze
21 panasz érkezett.
• Méltányos és kielégítô munkafeltételeket és fizetést, valamint széleskörû
juttatásokat biztosítunk munkatársainknak (lásd 2.2 fejezet). Az átlagos
kezdôfizetés a minimálbér közel háromszorosa.

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

• 2009-ben is folytattuk az Etikai kódex és az erre alapuló Magatartási Irány- • 4.8
elvek implementációját. 2009 egyik legjelentôsebb, házon belüli akciója

• HR6, HR7

az Intesa Sanpaolo Csoport értékeinek belsô kommunikációs kampánya volt. • FS14
• Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás,
a nyelv különbözôségeibôl fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal
élôk jogainak tiszteletben tartása mellett.
• 2009-ben tovább folytattuk a bankfiókok akadálymentesítését, valamint
a könnyebben használható ATM-ek telepítését. Az év végére a bankfiókok
63 százaléka volt teljesen akadálymentesített, míg az ATM-ek 86 százaléka
síkfelületû, könnyû hozzáférést biztosító.
• 2009-ben elindítottunk egy olyan kezdeményezést, aminek a célja egy olyan
speciális magatartási ajánlás összeállítása, ami az ügyfélszolgálatban
dolgozó munkatársaink számára ad segítséget fogyatékos, illetve
megváltozott képességû ügyfelek kiszolgálásában.

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

• Mûködik a dolgozói érdekképviseletet ellátó szakszervezet, melynek az
év végén 311 fô volt tagja.
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4. Küszöbölje ki minden formában az
erôszakolt és a kötelezô munkavállalást.

• Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és a Magyar Alkotmány

5. Hatékonyan szüntesse
meg a gyermekmunkát.

• Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és a Magyar Alkotmány

6. A munkavállalásban
és foglalkoztatásban
küszöböljön ki minden diszkriminációt.

• Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése, vala-

• HR7

megfelelô pontjait (70/B).
• Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére megfelelve az 1948-ban
aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának.
• HR6

megfelelô paragrafusait (70/B).
• 4.8

mint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás, • LA13, LA14
a nyelv különbözôségeibôl fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal
élôk 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 ôket az álláslehetôségekrôl. 2009-ben összesen 22 megváltozott
munkaképességû és 5 fogyatékos munkavállaló dolgozott a CIB Csoportban.
• Hangsúlyt fektetünk a nemek közötti egyenlôség megvalósítására: férfi és nôi
munkavállalóink bére között a hazai és európai átlagnál lényegesen kisebb a különbség, ez 2009-ben a vezetôk esetében 7, a szekértôk esetében 4 százalékra
csökkent, míg a beoszottak esetében 13 százalékos volt. Hosszú távú célkitûzésünk
az „egyenlô munkáért egyenlô bért” alapelv maradéktalan megvalósítása.

Környezetvédelem
7. A
 z üzleti világ a környezetvédelmi kihívásokra elôvigyázatos megközelítéseket
támogasson.

• Arra törekszünk, hogy erôforrásainkat körültekintôen hasznosítsuk. E

• EN8, EN18, EN26

tekintetben olyan magatartást tartunk kívánatosnak, amely az erôforrá- • FS1
sok lehetô legjobb hasznosítására, a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére
irányul. Elônyben részesítjük azokat a megoldásokat, amelyek a fenntarthatóságot tartják szem elôtt.
• Egyes szerzôdéseinkben rögzítjük, hogy a szállító a szerzôdés teljesítése
során köteles környezetbarát technológiákat alkalmazni, környezetbarát
termékeket és anyagokat felhasználni és törekedni a keletkezô hulla-dékok
újrahasznosítására.
• Számos, az energia- és vízfelhasználás csökkentését célzó kezdeményezést
indítottunk (részletesen lásd a 2.5 fejezetben), többek között napkollektorokat szereltünk fel a központi irodaházaink tetejére, hogy csökkentsük
a nem megújuló energiaforrások használatát. Ezek eredményeképpen
2009-ben 22 tonna szén-dioxid kibocsátását kerültük el.

8. Vállaljon föl olyan
kezdeményezéseket,
amelyek nagyobb
környezetvédelmi
felelôsségvállalást
segítenek elô.

• 2009 februárjában a fiókokban és a központi irodaházban is „Kapcsolj ki, ha • EN5, EN18, EN26
nem használsz!” feliratú matricákat helyeztünk el az elektromos készülékekre
(nyomtatókra, számítógépekre, monitorokra, kávéfôzôkre) amivel felhívtuk
a munkatársaink figyelmét arra, hogy a hatékonyabb és takarékosabb energiafelhasználással mindannyian hozzájárulhatunk a fenntartható fejlôdéshez.
• Szintén a tavalyi év során több alkalommal is egy-egy hetes belsô kommunikációs kampányt szerveztünk a környezettudatosság témakörében. A hét
minden munkanapján körüljártunk egy-egy témát a belsô hálózaton elérhetô
Intranet felületen. A témák felölelték a papírfelhasználás, az energiafelhasználás, a tudatos közlekedés és a hulladékgazdálkodás legfontosabb
kérdéseit, és praktikus tanácsokkal is szolgáltak. a munkatársaink számára.
•A
 vállalati üzletág a projektfinanszírozásban hangsúlyt helyez azokra a feladatokra, melyek társadalmi és környezeti szempontból kiemelt jelentôséggel bírnak.
Ilyen területek többek között az energiahatékonyságot, hulladékhasznosítást,
megújuló energiaforrásokból történô energiatermelést segítô beruházások.
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• Igyekszünk szerepet vállalni a környezetkímélô energiafelhasználás tu- • EN5, EN18,
datosításában, ezért támogatjuk évek óta az Energia Klub civil szervezet
törekvéseit és munkáját.

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

• Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit.

• 4.8

• Bankunk elfogadta az Etikai kódexét és a munkatársaktól elvárt viselkedést

• SO3

szabályozó Magatartási szabályokat, amely külön kitér a korrupció tilalmára.
• A CIB Csoport összes munkatársa részesült pénzmosás elleni, valamint
összeférhetetlenségi témában szervezett távoktatásban a belsô hálózaton
elérhetô ún. e-learning felületen (MultiLearn) keresztül. Az év során ezen
a csatornán összesen 81 különbözô témában 89% átlag eredménnyel
29644 sikeres vizsgát tettek a kollégák.
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GRI Index
Indikátor

Rövidített leírás

1

Stratégia és analízis

1.1

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

1.2

A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetôségek bemutatása

2

Szervezeti profil

2.1

A szervezet neve

2.2

Elsôdleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások

2.3

A szervezet mûködési szerkezete, ide értve a fôbb részlegeket, mûködô cégeket, le-

6. oldal
6. oldal

45. oldal
36., 47. oldal
45. oldal

ányvállalatokat és vegyesvállalatokat
2.4

A szervezet központjának helyszíne

72. oldal

2.5

Azok az országok, amelyekben a vállalat mûködik

45. oldal

2.6

A tulajdon természete és jogi formája

45. oldal

2.7

A kiszolgált piacok

46. oldal

2.8

A jelentéstevô szervezet mérete: alkalmazottak száma; nettó árbevétel; teljes tôkésítés

3., 47. oldal

tartozásokra és részesedésekre lebontva; gyártott termékek mennyisége, vagy szolgáltatások értéke
2.9

A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi idôszak
alatt történt jelentôs változások

71. oldal

2.10

A jelentéstételi idôszak alatt kapott kitüntetések és díjak

57. oldal

3

A jelentés paraméterei

3.1

A jelentéstételi idôszak meghatározása

71. oldal

3.2

A legutóbbi jelentés dátuma

71. oldal

3.3

A jelentéstételi ciklus meghatározása

71. oldal

3.4

Elérhetôség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel, vagy a jelentés tartalmával

72. oldal

kapcsolatban
3.5

Azon folyamat bemutatása, amely során a jelentés tartalmának meghatározása

71. oldal

történt
3.6

A jelentés határa

71. oldal

3.7

A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos bárminemû korlátozás bemutatása

71. oldal

3.8

Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet jelentésében azon ve-

71. oldal

gyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek
és egyéb egységek teljesítményét lefedi, amelyek jelentôsen befolyásolhatják a jelentés
idôbeni és/vagy más szervezetekkel történô összehasonlíthatóságát
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3.9

Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása

71. oldal

3.10

A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének indoklása és hatá-

71. oldal

sának magyarázata
3.11

Az elôzô jelentéstételi idôszakhoz képest a jelentés kiterjedési körében, határaiban,

71. oldal

vagy mérési módszerekben bekövetkezett jelentôs változások
3.12

GRI Tartalmi index

62–66. oldal

3.13

Külsô tanúsítással kapcsolatos gyakorlat

4

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

4.1

A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása

4.2

A legfelsôbb szintû irányító testület elnöke ügyvezetôi szerepkörrel is rendel-

71. oldal

kezik-e
4.3

A legfelsôbb szintû irányítótestületben résztvevô független tagok száma

4.4

Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek és az alkalmazottak javaslatokat tegyenek
a legfelsôbb szintû irányító testület számára

4.5

Kapcsolat a legfelsôbb szintû irányító testület, a felsôvezetôk és ügyvezetô igazgatók
díjazása és a szervezet teljesítménye között

4.6

Összeférhetetlenségek elkerülése a legfelsôbb irányítás szintjén

4.7

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

36. oldal
38. oldal
38. oldal
39. oldal
39. oldal
41. oldal
39. oldal

folyamata
4.8

Belsô nyilatkozatok a szervezet küldetésérôl, értékeirôl, viselkedési normáiról és egyéb
alapelveirôl

4.9

A szervezet legfelsôbb szintû irányító testülete hogyan felügyeli a gazdasági, környezeti
és társadalmi teljesítmény azonosítását és menedzselését

4.10

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

4.11

Az elôvigyázatosság elve hogyan érvényesül a szervezeten belül

4.12

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

4.13

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

4.14

Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen formájú párbeszédet
folytat

2. oldal
41. oldal
39. oldal
40–41. oldal
59–61. oldal
56. oldal
42–43. oldal

4.15

Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei

42–43. oldal

4.16

Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása

42–43. oldal

4.17

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

5

Vezetési szemlélet

42–43. oldal

Jellemzôen az
egyes fejezetek
bevezetőjében
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EC

Gazdasági teljesítményindikátorok

EC1

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve a bevételeket,

10. oldal

mûködési költségeket, munkavállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi
befektetéseket, a visszatartott nyereséget, a befektetôknek és az államnak tett
kifizetéseket
EC4

Az államtól kapott jelentôs pénzügyi támogatás

EC5

Arányszám-sor: az átlagos kezdô fizetés a helyi minimálbérhez viszonyítva a szervezet

9. oldal
54. oldal

jelentôsebb telephelyein (országos adat van)
EC6

Helyi beszállítók aránya

EC7

A felsôvezetésben alkalmazott helybeliek aránya és az alkalmazásukra vonatkozó eljá-

26. oldal
39., 54. oldal

rások a szervezet jelentôsebb telephelyein

LA

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka

LA1

A munkaerô teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerzôdés és régiók

51. oldal

szerint
LA2

A teljes munkaerô fluktuációja

52. oldal

LA3

A teljes és részmunkaidôben foglalkoztatott munkaerô juttatásai a mûködés fôbb

21. oldal

területei szerinti bontásban
LA4

Kollektív szerzôdés hatálya alá tartozó munkatársak aránya

Nincs kollektív
szerzôdés

LA7

Sérülések, foglalkozásból eredô betegségek, kiesett napok és hiányzások aránya, illetve

55. oldal

a halállal végzôdô munkahelyi balesetek száma régiónként
LA8

Oktatás, képzés, tanácsadás, megelôzés, és kockázatkezelési programok a súlyos be-

21. oldal

tegségekkel kapcsolatban
LA10

Az egy fôre esô éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

23. oldal

LA11

A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok

22. oldal

LA12

Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre vonatkozó kiérté-

39. oldal

kelést és karrierépítési áttekintést
LA13

Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása nem, élet-

38., 53. oldal

kor, kisebbségi csoporthoz való tartozás, s a sokféleséget jelzô egyéb tényezôk
szerint
LA14

A férfiak és nôk alapfizetésének aránya beosztási kategória szerint

55. oldal

HR

Emberi jogok

HR6

Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

41. oldal

HR7

Kényszermunka és kötelezô munkavégzés kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

41. oldal
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PR

Termékfelelôsség

PR1

Azon életciklus szakaszok, amelyekben a termék, illetve szolgáltatás egészség és biz-

18. oldal

tonsági hatásait javítási célzattal kiértékelik.
PR5

A vevôi elégedettség elérését célzó gyakorlatok és eredményeik, beleértve az ügyfél-

19. oldal

elégedettségi felmérések eredményét
PR7
PR8

Jogszabályi, etikai nem megfelelésbôl eredô bírságok marketing kommunikáció

50. oldal

terén
A vevôk személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatkozó

20. oldal

indokolt panaszok száma
PR9

A jelentôsebb bírsággal büntetett, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos gondos-

50. oldal

ságra és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem tartásának
mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett összege

SO

Társadalom

SO3

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

SO6

41. oldal

Politikai pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó intézményeknek kifizetett
pénzügyi és természetbeni hozzájárulások teljes összege országonkénti le-

41. oldal

bontásban.
SO7

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

SO8

Törvényeknek és jogszabályoknak való nem-megfelelôségbôl adódó jelentôsebb bírságok
pénzügyi értéke és a nem pénzügyi szankciók száma

49–50. oldal
49–50. oldal

EN

Környezeti teljesítmény indikátorok

EN3

Közvetlen energiafelhasználás elsôdleges energiaforrások szerinti bontásban

31. oldal

EN4

Közvetett energiafelhasználás elsôdleges energiaforrások szerinti bontásban

31. oldal

EN5

Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések révén megtakarított
energia mennyisége

EN8

Összes vízkivétel, forrsáok szerinti bontásban

EN16

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

EN18

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

EN22
EN26

Összes hulladék mennyisége súlya, típus és lerakási mód szerint
A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak mérséklését célzó kezdeményezések
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32. oldal

31–32. oldal
31–32. oldal
34. oldal
33. oldal
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FS1
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Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok
Üzleti területekre vonatkozó, specifikus környezeti és társadalmi vonatkozású irány-

40. oldal

elvek
Párbeszéd az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel a környezeti és társadalmi kockázatokkal

28. oldal

és üzleti lehetôségekkel kapcsolatban
FS6

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

9., 48. oldal

iparág szerint
FS9

Környezeti és hitelezési kockázatfelmérési folyamatok implementációjának ellenôrzése

40. oldal

gyakoriság és lefedettség tekintetében
FS14

A hátrányos helyzetûek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását célzó kezde-

18. oldal

ményezések
FS16

A társadalom pénzügyi ismereteinek fejlesztését célzó kezdeményezések
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27. oldal
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Hitelesítési Nyilatkozat
A CIB Csoport vezetésének és érintettjeinek

cib bank

Fejlesz

Értékelve
Hitelesítve
Ellenôrizve

A CIB Csoport (CIB) vezetése elkészítette a bankcsoport 2009-re vonatkozó Fenntarthatósági jelentését (Jelentés). A Jelentésben szereplő adatokért és információkért a CIB vezetése felel. Az Alternate Tanácsadó Kft. (Alternate) azt a megbízást kapta, hogy ellenőrizze a Jelentésben szereplő adatok
és információk hitelességét, a vállalt Global Reporting Initiative (GRI) megfelelési szintet, szakértői
javaslatokat fogalmazzon meg a jelentés fejlesztésére vonatkozóan, valamint hogy a hitelesítés
eredményéről nyilvánosan nyilatkozzon.
Az érintettek szempontjainak és elvárásainak figyelembe vétele céljából, az érintetti csoportokat képviselő szakértői értékelő panelt szerveztünk és vontunk be a jelentés készítésének kezdeti fázisától.
A módszertan, a folyamatban részt vevő szakértők, valamint a függetlenségi és további kritériumoknak való megfelelés részletes bemutatása megismerhető a „Munkafolyamat bemutatása”1 c.
dokumentumból.

Módszertan
A hitelesítési folyamat során az Alternate a GRI elveit (lényegesség, érintettek bevonása, fenntarthatósági összefüggések, teljesség, egyensúly, egyértelműség, pontosság, időszerűség, összehasonlíthatóság, megbízhatóság) alapelveit és ajánlásait követte, a következőket végezte el:
Információk ellenőrzése:

A jelenté
a követk

Nyilatk

Függetle
latban a
ményein
fenntart

Budapes

interjúk készítése a vállalat kilenc vezetőjével, szakértőjével, munkatársával;
adatgyűjtési folyamatok és adatok szúrópróbaszerű ellenőrzése;
összehasonlítás korábban megjelent adatokkal, információkkal és vállalásokkal;
pénzügyi adatok összevetése a könyvvizsgáló által hitelesített jelentéssel.
GRI-megfelelés vizsgálata:
GRI elvek és indikátorok, valamint a

Az Alte

GRI Tartalmi Index részletes ellenőrzése.
Külső érintettek bevonása a szakértői panel munkáján keresztül.
A hitelesítés kiterjedt a jelentés egészére, és az abban foglalt teljes bankcsoportra vonatkozó információkra. A hitelesítés során nem történt terepbejárás.

Az adatok, információk és folyamatok hitelesítésének összegzése
A CIB az elmúlt években folyamatos fejlődést mutat az adatgyűjtési módszerek és rendszerek fejlesztésében, törekszik a bizonytalanságok felszámolására. A 2009-es Jelentés legfőbb érdeme a
lényegesség és az érintettek bevonása elveknek való megfelelés terén tett kiemelkedő fejlődés. Az
elvégzett munka megerősíti, hogy a CIB Csoport 2009-es Jelentésében szereplő adatok és információk megbízhatóak és megfelelő alapot nyújtanak az érintettek számára, hogy a bankcsoport működéséről képet alkossanak. A jelentés megfelel a GRI Útmutató „B+” alkalmazási szintjének, teljesíti
vagy kellő és megalapozott magyarázatot ad a hiányokra a 10 alapelv és az indikátorokkal szemben
támasztott követelmények tekintetében.
*

Letölthető a http://www.cib.hu/cib_csoport oldalon a Fenntarthatóság > Jelentéseink menüpontnál.

www.alternate.hu
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Fejlesztési javaslatok
A jelentés összeállításával, a benne szereplő információkkal és adatokkal kapcsolatban az Alternate
a következő fejlesztési javaslatokat teszi:
Keresse a meglévő adatbázisok összekapcsolásának lehetőségét, a hatékonyabb
nyilvántartás és a részletesebb teljesítménymutatók rendelkezésre állásának érdekében.
Tudatosabban kövesse az „irányelv – szabályzat – gyakorlat – teljesítmény” logikát a
tevékenységek bemutatásánál.
A számítással, származtatással előállított adatsorok esetében rögzítse a használt
módszertant, váltószámokat, forrásokat annak érdekében, hogy évről-évre ezek
megbízhatóan követhetőek legyenek.
Keresse a benchmarkok bemutatásának lehetőségét mind nemzeti, mind nemzetközi
vonatkozásban.

Nyilatkozatok
Független harmadik félként az Alternate jelen megbízáson kívül jelenleg nem áll gazdasági kapcsolatban a CIB Csoporttal, valamint megfelel a GRI külső hitelesítőkkel szemben támasztott követelményeinek. Az adatok és információk hitelesítését pártatlan megközelítéssel és több mint 10 éves a
fenntarthatósági beszámoláshoz fűződő szakmai gyakorlattal Urbán Katalin végezte el.
Budapest, 2010. október 1.

Urbán Katalin
Alternate Tanácsadó Kft.

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

Arany fokozat
“Értékelve”

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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Ezüst fokozat
“Hitelesítve”

Bronz fokozat
“Ellenôrizve”
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A szakértői értékelő panel összegzése

Hátsó sorban balról jobbra: Dr. Szeles Péter (Magyar PR Szövetség), Adriány Kincső (Hungarian Business Leaders Forum), Urbán Katalin (Alternate), Szendrey Silvia (Joint Venture Szövetség), Bálint Viktor (Figyelő Csoport)
Első sorban balról jobbra: Fertetics Mandy (Alternate), Sz. Pap Judit (Pénziránytű Alapítvány), Tölgyesi Mária (CIB Bank ÜzemTanács), Sarudi Andrea / Dr. Paál Péter távollétében (IBM Magyarország)

A szakértői értékelő panel feladata és az értékelés folyamata:
A szakértői értékelő panel célja, hogy az érintetti csoportok elvárásai, érdekei, a szakértők iparági
és fenntarthatósági tapasztalatai és tudása alapján értékeljék a CIB Csoport fenntarthatósági jelentését és ennek eredményeképpen javuljon a jelentés minősége.
Ennek érdekében a szakértői értékelő panel az alábbi feladatokat látta el:
a CIB Csoport 2008-as évről szóló fenntarthatósági jelentésének értékelése (2010. március);
a 2009-es évről szóló fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatos előzetes elvárások
megfogalmazása (2010. március);
a 2009-es évről szóló fenntarthatósági jelentés értékelése az előzetes elvárások mentén
(2010. június);
javaslattétel az ügyfelek és munkatársak számára 2010-ben tervezett rövidített kivonatok
tartalmi elemeire (2010. június).
A szakértői értékelő panel feladatának egyik részét írásban, előzetesen megfogalmazott értékelő
sablon alapján végezte el, majd 2010. március 28-án, valamint 2010. június 29-én személyes találkozó során mutatta be és ütköztette véleményét.

A szakértői panel véleménye és javaslatai:
A CIB Csoport 2008-ra vonatkozó fenntarthatósági jelentését nagymértékben fejlesztette
a panel véleményének és előzetes elvárásainak figyelembevételével – így a panel iskolai
osztályzat szerint a 2009-re vonatkozó jelentést 4,5-re értékelte (a 2008-ast 3,9-re
értékelte). Az érdemjegy a fejlődést és a minőségi szint javulását egyaránt érzékelteti.
A jelentés legfontosabb erősségeiként a panel szakértői az alábbiakat határozták meg:

A szakér
sét, ame
érvénye

Budapes

Ad
Hung

Le

• a kiváló szerkezet és struktúra, amely segíti az érintettek eligazodását és a megértést;
• az alapos, átfogó és szakmailag is kiváló tartalom, amely nem csak a fenntarthatósági
teljesítmény megalapozottságát mutatja be, de a konkrét példák alkalmazásával kiváló
ötleteket adhat más vállalatoknak is;
• az önkritika, amelynek alkalmazásával őszintén, a pozitív és negatív eredményeket is
bemutatja.

www.alternate.hu
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Az aktualitásokhoz és az érintettek, érdekelt felek elvárásaihoz és aggályaihoz igazodó
koncepcióváltás, valamint a fejlesztések révén újszerűnek, formabontónak tartják a jelentést.
A szakértők szerint a jelentés megfelel a GRI elveknek, vagyis a lényeges információkra
helyezve a hangsúlyt, teljeskörűen, érthetően, törekedve az egyensúlyra mutatja be fenntarthatósági teljesítményét. A szakértők megbízhatónak és hitelesnek tartják a jelentést.
A szakértők által megfogalmazott előzetes elvárások többségének a jelentés megfelel,
az esetleges hiányosságokra a CIB Csoport kielégítő magyarázatot adott.
A szakértői panel az alábbi gyengeségeket és fejlesztési javaslatokat fogalmazta meg a
CIB Csoport számára a jövőre nézve:
• A jelentésben a CIB Csoport a válság passzív szereplőjeként, elszenvedőjeként mutatja
be magát, amely nincs egyensúlyban a valósággal.

orum), Ur-

ank Üzem-

k iparági
gi jelen-

• Az érintettek, érdekelt felek megjelenítése és megszólítása vonatkozásában javasolják,
hogy a tulajdonosok illetve a média nagyobb hangsúlyt kapjon a jelenleginél.
• Egyes érintettek, érdekelt felek számára zavaró lehet, hogy nem derül ki, mel
intézkedést milyen motivációval végzett a CIB Csoport (jogi megfelelés elérése, üzleti
érdek miatt vagy a hosszú távú társadalmi elkötelezettség révén). Ezek összemosása
néhol hiteltelenséghez vezethet.
• Törekedjen jobban a stratégiai megközelítésre, a célok és célértékek bemutatására,
adjon érthető áttekintést eredményeiről: legfőbb fejlődéseiről és elmaradásairól.
• Törekedjen több összehasonlításra, benchmark adat és elemzés alkalmazására.

március);

entén

vonatok

értékelő
es talál-

• Kezelje az értékek, elvek és a megvalósulás közötti ellentmondásokat magában a
jelentésben (pl. bírságok, hiányosságok esetében).
• Néhány téma esetében javítsa a részletezettséget pl. az alapítványi támogatások
bemutatásánál, a beszállítói kapcsolatok leírásában, a hírnévkockázat kezelésénél.
• Az olvasmányosság érdekében csökkentse a szakzsargon használatát és alkalmazzon
több illusztrációt, ábrát, képet a jelentésben.
A szakértői panel összességében példaértékűnek értékelte a CIB Csoport fenntarthatósági jelentését, amelynek összeállításában kellő mértékben látják az érintettek, érdekelt felek szempontjainak
érvényesítésére való törekvést, a tanulási és fejlődési hajlandóságot és képességet.

Budapest, 2010. október 1.
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A jelentésrôl
Jelentéstételi idôszak: 2009-as naptári év

Gazdasági adatainkat az érvényben lévô Számviteli Törvény

Legutóbbi jelentés dátuma:

elôírásai, illetve az Intesa Sanpaolo Csoport elôírásai alap-

2009. július (teljeskörû jelentés – GRI B+)

ján állítottuk össze, társadalmi és környezetvédelmi adata-

pedig a vállalat
belső adat-nyilvántartási
Jelentéstételi
időszak:
2008-as
naptári év
2009.
november (rövid
jelentés, Good
CSR program)
ink pedigvédelmi
a vállalatadataink
belsô adatnyilvántartási
rendszerébôl
rendszeréből
származnak.
Ahol
másképpen
nem jelöljük,
Legutóbbi
jelentés
dátuma:
Jelentéstételi ciklus: éves
származnak. Ahol másképpen nem jelöljük, ott az adatok
ott az adatok mérésen vagy számításon alapulnak. Korában
2008. június, GRI B
GRI alkalmazási szint: B+
mérésen vagy számításon alapulnak. Korábban már közölt
már közölt információkat csak abban az esetben tartalmaz
(teljes körű jelentés)
információkat csak abban az esetben tartalmaz a jelentés,
2008. november, rövid jelentés a jelentés, ha ezt a GRI előírásainak történő megfelelés
A jelentés a CIB Csoport magyarországi egységeirôl és leha ezt a GRI elôírásainak történô megfelelés megköveteli.
megköveteli. A működésünket jellemző számszerű adato(Good CSR program)
ányvállalatairól
tartalmaz
információkat.
Az
adatok
minden
A mûködésünket
jellemzôösszehasonlíthatóság
számszerû adatokat azérdekében
idôbeli
kat az időbeli
három évre
Jelentéstételi ciklus:
éves
esetben
csoportszintûek,
és
amikor
ettôl
eltérünk,
külön
összehasonlíthatóság
érdekében
három
évre
visszamenôleg
visszamenőleg adtuk meg, ettől eltérő esetekben az okot
GRI alkalmazási szint: B+
jeleztük. A jelentés tartalmának meghatározásakor jelenadtuk meg,
ettôl eltérô
esetekbenAz
azadatmérési
okot külön megjelöltük.
külön
megjelöltük.
technikákkal kapcsolatos
tôsAmértékben
2010 márciusában
tartott
Ahol
volt, ott piaci
adatokat bemutatását,
fontos tudnivalókat,
a összehasonlító
számítások alapjainak
jelentés atámaszkodtunk
CIB Csoport amagyarországi
egységeiről
és
le-erre lehetôségünk
valamint
a jelenleg
korábbiaévek
adatainak
esetleges újraközlésének
ányvállalatairól
tartalmaz
információkat.
Az– adatok
érintetti
visszajelzô panelen
a 2008-as
jelentésünkrôl
így
isminkerestünk,
azonban
szektor
egészére vonatkozó
indokát
az adott
adat
részletezésénél
közöljük.
den esetben
csoportszintűek,
és amikor
közvetve
a fenntarthatósági
teljesítményünkrôl
– kapottettől
érin- eltérünk,
hazai illetve
nemzetközi
adatok
rendkívül
szûkösen állnak
külön
jeleztük.és A
jelentés Az
tartalmának
meghatározásakor
tetti
észrevételekre
elvárásokra.
érintetti panelrôl
készült
csak rendelkezésre. Az adatmérési technikákkal kapcsolatos
a felelős aműködés
legfontosabb
A tavalyi abeszámolónkban
meghatározott
összefoglaló
4.8 mellékletben
olvasható. részterületeit tartottuk
fontos tudnivalókat,
számítások alapjainak
bemutatását, célnak megszem előtt: vállalatirányítás, munkáltatói felelősség, ügyfefelelően
kiemelt
fontosságúnak
tartottuk az idei jelentés
valamint a korábbi évek adatainak esetleges újraközlésének
lekkel szembeni felelősség, szélesebb társadalmi felelősség hitelesítését. Ennek érdekében a jelentéstételei folyamaEnnek megfelelôen kiemelten kezeltük a pénzügyi-gazdasági
indokát az adott adat részletezésénél közöljük.
és környezeti felelősség. Igyekeztünk a Csoport társadal- tunkat úgy alakítottuk, hogy megfeleljünk a legmagasabb
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