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VEZETÔI ÜZENET
A CIB Csoport éppen tíz évvel ezelôtt, 2005-ben adta ki elsô fenntarthatósági jelentését a GRI nemzetközi jelentéstételi útmutatóhoz
igazodva. Az elsô jelentést azóta minden évben új beszámoló követi, amelyben évrôl évre újabb és újabb információkat osztunk meg
mûködésünkkel kapcsolatban, egy dolog azonban nem változik: a CIB Csoport alapmûködésébe, vállalati kultúrájába szervesen beépítette
a fenntarthatósági alapelveket, ennek mentén végezzük feladatunkat, mert akárcsak anyavállalatunk az Intesa Sanpaolo Bankcsoport mi
is hisszük, hogy a legjobb gyakorlat az, ha egy szervezet folyamataiban, mindennapi mûködésében egyaránt visszatükrözi mindezt.
Miután 2013-ban a CIB Csoport újrafogalmazta stratégiáját, 2014-ben az ebben meghatározott célrendszer mentén folytattuk tevékenységünket, üzleti folyamataink fejlesztését. Egyértelmûen letettük a voksunkat a hitelezési aktivitás, a szolgáltatási kör és annak minôsége
valamint, az ügyfélszám bôvítése mellett. Szilárd anyabanki támogatással a háttérben a fô fókuszpontjaink között továbbra is megtalálható
arra való törekvésünk, hogy magas igényeket támasztó lakossági és vállalati ügyfeleink számára folyamatosan kiemelkedô szolgáltatásokat
nyújtó bank legyünk. Hisszük, hogy a hosszútávú, fenntartható mûködést csak ezen célok megvalósítása biztosíthatja.
Mûködésünk során a tavalyi évben is folytattuk munkatársaink megtartására, kiemelkedô szaktudással bíró kollégáink szakmai fejlôdésének
támogatására irányuló programjainkat, üzleti céljainkkal összhangban formáltuk vállalati kultúránkat. Jelentôs erôfeszítéseket tettünk annak
érdekében, hogy dolgozóinkat bevonjuk a Bankcsoport által indított társadalmi és környezetvédelmi programokba, energiatakarékossági
kezdeményezésekbe. Különbözô, közvetlen és közvetett programjainkon keresztül évek óta nagyságrendileg 65 000 ezer rászorulónak
tudunk segíteni számos önkéntes program szervezésével és civil partnereink segítségével.
Jelentésünket az elmúlt évekhez hasonlóan a nemzetközi Global Reporting Initiative (GRI) nemzetközi útmutatójának megfelelôen készítettük
el, ezúttal másodszor a GRI 4 keretrendszere szerint. Riportunk hetedik éve tartalmazza az ENSZ Globális Megállapodásában meghatározott
elvek teljesülésének szintjét is. Kérem, lapozza át figyelmesen a jelentésünket, ossza meg velünk gondolatait, észrevételeit, hogy azok
figyelembevételével még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani valamennyi érintettünk megelégedésére, amelyrôl remélem akár már a 2015ös évet összefoglaló jelentésben beszámolhatunk.

Üdvözlettel:

Dr. Simák Pál
vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
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A JELENTÉSRÔL: HATÁROK, LÉNYEGES ÜGYEK MEGHATÁROZÁSA
A jelentés a CIB Csoport magyarországi egységeirôl és leányvállalatairól tartalmaz információkat. Az adatok minden esetben csoportszintûek,
és amikor ettôl eltérünk, külön jelezzük. A jelentés tartalmának meghatározásakor jelentôs mértékben támaszkodtunk különbözô évközi,
külsô és belsô érintettekkel folytatott egyeztetésekre.
Jelentéstételi idôszak:

2014-es naptári év

Legutóbbi jelentés (dátum és GRI alkalmazási szint):

2014. szeptember (GRI G4 „in accordance core” – alapszintû)

Jelentéstételi ciklus:

éves

Jelenlegi GRI alkalmazási szint:

GRI G4 „in accordance core” - alapszintû

A CIB Csoport konszolidált pénzügyi jelentésében szereplô vállalatok:
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VEZETÔI ÜZENET

LÉNYEGES ÜGYEK MEGHATÁROZÁSA
A CIB Bankcsoport jelentése a GRI G4 útmutatóban foglaltak szerint a lényeges ügyekre fókuszál. Ezeket a tavalyi jelentéstétel kapcsán
már meghatároztuk, idén pedig belsô munkacsoporttal és szakértô támogatással felülvizsgáltuk a legfontosabb külsô és belsô érintettjeink
elvárásaiban és aggályaiban bekövetkezett lehetséges változásokat. A felülvizsgálat során megállapíthattuk, hogy sem a külsô, sem a belsô
üzleti környezet nem változott jelentôsen az elmúlt egy év alatt, az érintettjeinktôl érkezett észrevételek, aggályok vagy megerôsítések
alapján pedig azt, hogy az ôket befolyásoló hatásaink sem változtak jelentôsen.
Ez alapján a CIB Csoport úgy határozott, hogy elegendô másodlagos forrásokra támaszkodva ellenôrizni, hogy a lényeges ügyek körében,
illetve azok lényegességének meghatározásában változtatás szükséges-e. Feldolgozva a legfontosabb külsô és belsô stratégiai dokumentumokat, érintetti kutatásokat, felméréseket, panaszkezelést, médiaelemzést, továbbá nemzetközi és hazai benchmark kutatást és
elemzést készítve, egy 12 különbözô szakterületet képviselô munkatársból álló munkacsoport külsô szakértôk támogatásával felülvizsgálta
a tavalyi lényeges ügyek listáját.
A felülvizsgálat során az alábbi változtatásokat eszközöltük:

Leányvállalat

A bejegyzés országa

Tevékenységi kör

CIB Bank Zrt.

Magyarország

Kereskedelmi banki, lízing- és faktorszolgáltatási tevékenység

CIB Lízing Zrt.

Magyarország

Pénzügyi lízing

CIB RENT Zrt.

Magyarország

Lízing

CIB Ingatlanlízing Zrt.

Magyarország

Ingatlanlízing

CIB Lízing Holding Zrt.va.

Magyarország

CIB Lízing-részesedés tulajdonlása

CIB Biztosítási Alkusz Kft.

Magyarország

Biztosítási ügynöki tevékenység

CIB Faktor Zrt.

Magyarország

Faktoring tevékenység

CIB MNM Kft. va.

Magyarország

Ingatlanok üzemeltetése

Recovery Zrt.

Magyarország

Pénzügyi tanácsadás

CIB Autó Kft.

Magyarország

Gépjármû-kereskedelem

Brivon Magyarország Kft.

Magyarország

Ingatlanok fejlesztése és üzemeltetése

• három új lényeges ügy került meghatározásra a külsô és belsô környezeti változások és elvárások hatására: 1.) sokszínûség,
egyenlô bánásmód és antidiszkrimináció 2.) antikorrupció és 3.) munkahelyek védelme.
• összevontuk azokat az ügyeket, amelyek indokolatlanul szerepeltek külön, miután a szervezet, az érintettek és a jelentés struktúrája is együtt kezeli ôket: a környezeti és társadalmi hatással bíró termékeket egy lényeges ügyként fenntartható termékek és
szolgáltatások megnevezéssel; az irodai és marketingcélú papír pedig együttesen papírfelhasználás néven kerül a továbbiakban
feltüntetésre; az ügyfelek jólléte ügyét pedig a kiszolgálás minôsége, termékportfólió, felelôs vállalatirányítás, fenntartható termékek
és szolgáltatások és egyéb kapcsolódó témák lefedik, így nem kerül külön ügyként megnevezésre.
• módosítottuk a megnevezést ott, ahol kiderült, nem fedi le megfelelôen a valódi tartalmat (pl. juttatások helyett elismerést használunk).
A felülvizsgálat során tehát azonosítottuk a Bankcsoport mûködésére és stratégiájára hatással lévô ügyeket, továbbá az érintetti csoportokat,
érintetteket befolyásoló, számukra releváns ügyeket, egyszerre figyelembe véve a hazai kontextust és a nemzetközi trendeket is. Mindezek
eredményeképpen 31 lényeges ügy került meghatározásra az idei jelentés összeállításához.

Lényeges ügyek
Gazdasági
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 razás
Á
Pénzügyi eredményesség
Vállalatirányítás
Hitelezési tevékenység
Intesa Sanpaolo stratégiája
Jogbiztonság
Beszállítók
Etikus mûködés
Tisztességes verseny
Antikorrupció

Belsô szociális
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F elelôs foglalkoztatás
Vállalati kultúra
Karriermenedzsment
Elismerés
Képzés-fejlesztés
Munka-magánélet
Munkabiztonság
Munkaeszközök

Külsô szociális
19. F inanszírozási nehézséggel
küzdôk segítése
20. Termékportfólió
21. Felelôs marketing
22. Kis- és közepes vállalatok
23. Pénzügyi kizárás és bevonás
24. Kiszolgálás minôsége
25. Helyi közösségek

Környezeti
26.
27.
28.
29.

E nergiafelhasználás
Papírfelhasználás
Környezetbarát megoldások
CO2-kibocsátás

30. Fenntartható termékek és szolgáltatások
31. Sokszínûség, egyenlô bánásmód
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Minden azonosított lényeges ügy a szervezeten belül minden egységre vonatkozik.
Lényeges ügy

Kapcsolódó GRI indikátor

Oldalszám

Közvetlen hatás külsô
érintettre

Gazdasági teljesítmény szempontjából lényeges ügyek
1. Árazás

G4-SO4

20., 36.

2. Pénzügyi eredményesség

G4-EC1

25.

3. Vállalatirányítás

G4-34

15–17.

Ügyfelek
Tulajdonos
-

4. Hitelezési tevékenység

32.

Ügyfelek

5. Intesa Sanpaolo stratégiája

14.

Tulajdonos

6. Jogbiztonság

21.

Partnerek

37.

Beszállítók

7. Beszállítók

G4-12; G4-EC9

8. Etikus mûködés

G4-56,57,58

12., 19–20.

9. Tisztességes verseny
10. Antikorrupció

21.
G4-14; G4-SO4

20–21.

Partnerek
Partnerek, ügyfelek
Állam, hatóságok

Belsô szociális teljesítmény szempontjából lényeges ügyek
11. Felelôs foglalkoztatás

G4-LA1; G4-10,11

40–43., 45.

12. Vállalati kultúra

45–46.

13. Karriermenedzsment

G4-LA11; G4-LA10

41–43., 48.

14. Elismerés

G4-EC5; G4-LA2; G4-LA13

43–45., 47.

15. Képzés-fejlesztés

G4-LA9

16. Munka-magánélet egyensúlya
17. Munkabiztonság

G4-DMA H&S FSSS; G4-LA6

18. Munkaeszközök

Helyi közösség
-

48.

-

40.

-

44.

-

48.

-

28.

Ügyfelek

13., 34.

Ügyfelek

36.

Ügyfelek

31.

Ügyfelek, helyi közösség

Külsô szociális teljesítmény szempontjából lényeges ügyek
19. Fizetési nehézséggel küzdôk segítése
20. Termékportfólió

G4-4, G4-FS6

21. Felelôs marketing

FSSS Product and service labelling DMA (korábbi FS15)

22. Kkv-k
23. Pénzügyi kizárás, bevonás

G4-FS14

28–29.

Ügyfelek

24. Kiszolgálás minôsége

G4-PR5; G4-PR8

26–27., 33.

Ügyfelek

25. Helyi közösségek

G4-SO1; G4-EC1

25., 54.

Helyi közösség

Környezeti teljesítmény szempontjából lényeges ügyek
26. Energiafelhasználás

G4-EN3; G4-EN5

50.

Természet

27. Papírfelhasználás

G4-EN1

50.

Természet

28. Környezetbarát megoldások

G4-EN1

50.

Ügyfelek

29. CO2

G4-EN16; G4-EN19

51.

Természet, helyi lakosság

Átfogó, lényeges ügyek
30. Fenntartható termékek és szolgáltatások
31. Sokszínûség, egyenlô bánásmód

FSSS Product and service labelling DMA

28–29.
20., 39., 40., 42–43.

Ügyfelek, helyi közösség
Ügyfelek

A jelentés az ENSZ Globális Megállapodásában lefektetett alapelvek elômozdítása érdekében tett erôfeszítéseinkrôl készített beszámolót is tartalmazza.
2014-ben az elôzô éves hasonlóan, ám a korábbi gyakorlattól eltérôen nem hitelesíttettük a jelentést.
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MÛKÖDÉSÜNK ALAPJAI
VÍZIÓ ÉS ÉRTÉKEINK
Azért dolgozunk, hogy minôségi banki és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek, és megteremtsük annak lehetôségét, hogy
tevékenységünk minden területén tovább fejlôdjünk.
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MÛKÖDÉSÜNK ALAPJAI

ÜZLETI MODELL
A CIB Bank Zrt. az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 35 éves tapasztalattal
univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank Zrt. országos lefedettséget jelentô
95 fiókjában áll rendelkezésére 489 893 ügyfelének, miközben
folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat.

Tevékenységünk fontosságának tudatában, olyan növekedési modellben hiszünk, amely ügyel az eredményeink fenntarthatóságára,
ügyfeleink és részvényeseink bizalmának megteremtésére és az összetartozás tudatosítására a munkavállalóinkban, szem elôtt tartva
a társadalmi, illetve a helyi igényeket.

Név: CIB Bank Zrt.
Működési terület: Magyarország
Székhely: Budapest
Tulajdoni forma:
Zártkörûen mûködô részvénytársaság

Tisztességes piaci versenyben méretjük meg magunkat, és készen állunk együttmûködni más magán vagy állami gazdálkodó szervezetekkel
abban, hogy megerôsítsük a gazdasági növekedés alapjait.
Célunk, hogy összhangban nemzetközi bankcsoportunk etikai értékeivel, mûködésünket a tisztesség, átláthatóság, a fenntartható fejlôdés
iránti felelôsség hassa át.
(részlet az etikai kódexbôl)

A CIB Bank Zrt. szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények,
önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek
számára egyaránt elérhetôk. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle
elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésre áll pénzügyeik
gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank,
a mobilCIB vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési
rendszer.

Tulajdonosi szerkezet:
32,30%
67,69%

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Kiválóság

Létszáma

Ügyfelek száma

2450 fő

489 893 fő

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, és 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.

Hazai beszállítók aránya:

97,5%

Bankﬁókok száma:

95 db

Felosztott értéktöbblet: Tevékenységeink:
kereskedelmi banki tevékenység
Mrd Ft
lízingtevékenység

–51 031

faktorszolgáltatási tevékenység

ATM-ek száma:

156 db

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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STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK

DÖNTÉSHOZÓ FÓRUMOK

2013-ban a CIB Csoport – anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a jóváhagyásával és támogatásával – újrafogalmazta stratégiáját:
középtávon a Bank a stratégiailag kiemelt szegmensekben és termékkategóriákban a növekedésre összpontosít, de emellett megtartja
piaci pozícióját azokon a területeken, ahol nem a növekedés az elsôdleges cél. A stratégia legfontosabb célkitûzése, hogy a korábbinál
hatékonyabb és eredményesebb mûködési modellel biztosítsa a Bank nyereséges mûködését hosszú távon.

Az igazgatóság tagjai

A stratégia három alappillérre épül:
• A hagyományos banki tevékenységet magában foglaló ún. „Core bank” és a stratégiai szempontból nem kiemelt portfólió belsô
szervezeti szétválasztása,
• a Bank újrapozícionálása a lakossági, valamint a kis- és középvállalkozói szegmensek fejlesztése révén, és
• a hitelportfólió nemteljesítô elemeinek proaktív kezelése.

A terv stratégiai célkitûzései a következôk:
• kiváló ügyfélkapcsolatok biztosítása annak érdekében, hogy a Bank ügyfelei elsôdleges pénzügyi szolgáltatójává váljon;
• fokozatosan elérni, hogy a „Core bank” ismét fenntartható módon nyereségesen mûködjön;
• értéket csökkentô eszközök és tevékenységek kivezetése.

TULAJDONOSUNK, AZ INTESA SANPAOLO
A CIB Csoport tulajdonosa az Intesa Sanpaolo S.p.A., Európa egyik legnagyobb Bankcsoportja. Az ISP elkötelezett a közép-és kelet-európai
(KKE) régióban és a magyar piacon, ami stratégiailag fontos piacot jelent a csoport számára. A CIB az ISP-tôl nemcsak jelentôs tôke- és
finanszírozási támogatást kapott az elmúlt években, hanem megosztotta vele a legjobb csoportszintû operatív gyakorlatokat is.
2013-ban tulajdonosunk új stratégiát határozott meg, melynek középpontjában a növekedés áll. Az Intesa Sanpaolo új üzleti terve szilárd és
fenntartható értékteremtést és elosztást irányoz elô 2017-re. Mindezt egy világos, érthetô, hatékony és közös erôfeszítéssel megvalósítható
cselekvési terv mentén képzeli el, melynek megvalósításában az emberek és a beruházások jelentik a kulcstényezôt.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS
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Név

Pozíció

Dr. Simák Pál, elnök

Vezérigazgató

Eduardo Bombieri

Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes

Andrea De Michelis

Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Giorgio Gavioli

Mûködés Irányítás vezetô, vezérigazgató-helyettes

Michael Clark

FUT vezérigazgató-helyettes

Strohmayer János

Szervezeti Változás és Hatékonyság menedzsment vezetô, vezérigazgató-helyettes

Dr. Ákos Tamás

Retail vezérigazgató-helyettes
2014. december 31-i adatok

Felügyelô Bizottság tagjai:
Név

Képviselt szervezet

Ezio Salvai, elnök

Intesa Sanpaolo Bankcsoport

Massimo Malagoli

Intesa Sanpaolo Bankcsoport

Giampiero Trevisan

Intesa Sanpaolo Bankcsoport

Christophe Velle

Intesa Sanpaolo Bankcsoport

Giorgio Spriano

Intesa Sanpaolo Bankcsoport

Adriana Saitta

Intesa Sanpaolo Bankcsoport
2014. december 31-i adatok

A bank legfôbb döntéshozó szerve a közgyûlés, amely a részvényesek összességébôl áll. A többi szerv felépítése a következô:
A bank ügyvezetô szerve az igazgatóság, amelynek tagjai a CIB Bank alkalmazásában állnak.
A Felügyelô Bizottság a bank ellenôrzô testülete, elnöke Ezio Salvai.
Az Audit Bizottság, elnöke Christophe Welle, a felügyelôbizottság szakmai tevékenységét támogatja elsôsorban a belsô ellenôrzési, kockázatkezelési, számviteli és compliance-feladatok vonatkozásában.
Az Irányító bizottságok a bank igazgatósága által delegált jogkörben a teljes CIB Csoport önálló döntéshozó és kezdeményezô szervei:
•
•
•
•
•
•
•

Hitelbizottság
Eszközminôségi szekció
Pénzügyi Kockázati Bizottság
Mûködési Kockázati Bizottság
Változáskezelési Bizottság
Problémás Követelések Bizottsága
Tender comittee

• Javadalmazási Bizottság
• Kinevezési Bizottság
• Kockázatkezelési Bizottság

A központi CSR-terület feladata a különbözô CSR-projektek, kezdeményezések koordinálása, felügyelete, továbbá az egységes belsô és
külsô CSR-kommunikáció megvalósítása. A CSR-terület 2009 nyara óta a vezérigazgatóhoz tartozik, erôforrás-megosztási okok miatt
azonban funkcionálisan a Kommunikáció látja el a feladatokat. A CSR-tevékenységrôl idôszakosan felsô vezetôi beszámoló készül, amelyben
a lezárt legfontosabb eredményeket, illetve a következô idôszak feladatait mutatjuk be.
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Szervezeti felépítés

2014-ben a szervezetnek a stratégiánk megvalósítását támogató
legfontosabb változása az új igazgatósági struktúra kialakítása volt.
Ennek eredményeként az igazgatóságot nyolc tag alkotja, több új
taggal kiegészülve:

Vezérigazgató

Emberi Erőforrás

Marketing és
Kommunikáció

Szervezeti Vált.
és Hatékonys.
Mgmt. vh. (CTO)

Vállalati Üzletág
vh.

Kockázatkezelési
vh. (CRO)

Retail Szegmens
Menedzsment

Nagyvállalat és
Strukturált
Finanszírozás

Hiteljóváhagyás

Szervezés

Kisvállalkozások
Szegmens
Menedzsment

Treasury és
Pénzpiaci
Kapcsolatok

FUT
Hiteljóváhagyás

Projekt
Menedzsment

Private
Banking

KKV – Lízing

Kockázatkezelés

Digitális
Csatornák

CRM és
Értékesítés
Koordináció

Retail Üzletág
vh.

Retail Régiók
(6 Retail Régió)

Pénzügyi
vh. (CFO)

Tervezés és
Kontrolling

Belső Ellenőrzés

CSR

Működés Irányítás
vh. (COO)

FUT vh. (CWO)

Informatika

Workout

Számvitel

Operáció

Visszavett
Ingatlan és
Eszközgazdálkodás

Folyamatszervezés

Beszerzés

Üzleti Intellig. és
Kompetencia Kp.

FUT Vállalati
Kapcsolatok

Compliance

Panaszkezelés
és Minőségbiztosítás

Ingatlan
Szolgáltatások

Pénzmosás
Megelőzése

Bankbiztonság

Kutatás és
Piaci Elemzés

•
•
•
•

Retail Üzletág (Dr. Ákos Tamás),
Vállalati Üzletág (ideiglenesen Dr. Simák Pál),
Kockázatkezelés (CRO, Eduardo Bombieri),
Szervezeti Változás és Hatékonyság Menedzsment (CTO,
Strohmayer János),
• Pénzügy (CFO, Andrea de Michelis),
• Mûködés Irányítás (COO, Giorgio Gavioli),
• Fókuszált Ügyfélkezelési Terület (CWO, Michael Clark).
Az Igazgatóság több tagjának felelôsségi köre is bôvült. A korábbi
területeik mellett Strohmayer János a Panaszkezelés és Minôségbiztosítást; Eduardo Bombieri a Compliance és Pénzmosás Megelôzési
területeket; Giorgio Gavioli a Bank Üzleti Intelligencia és Kompetencia
Központját; Andrea de Michelis az Ingatlan Szolgáltatásokat felügyeli.
Ez a változás racionálisabb vállalatirányítást és kiegyensúlyozottabb
felelôsség- és feladatmegosztást eredményez.
Az igazgatósági struktúra bôvülése mellett a KKV és Lízing divíziók egyesülése, valamint az új Retail szervezet kialakítása volt jelentôs változás.

MÛKÖDÉSÜNK ALAPJAI

A szervezeti hatékonyság növelésének elvét követve a korábban önálló
KKV és Lízing divíziók megszûntek, létrejött az egyesített KKV-Lízing
üzletág. A kkv-hálózat felépítése változatlan maradt, azonban a központi területek jelenôs szervezeti egyszerûsítést követôen, integráltan
mûködnek tovább, kiszolgálva mind a KKV-t, mind a Lízinget. A Lízing
korábbi értékesítési struktúrája is jelentôsen átalakult és karcsúsodott, a lízingügyfeleket két terület szolgálja ki az új üzleti modellben:
a Lízing Retail Csatornák és a Lízing Kiemelt Partner Üzletág.
A Retail üzletágban az új vezetô érkezése a szervezeti struktúrában
is változásokat hozott. Az új struktúrában az értékesítési fókusz,
valamint a fiókhálózat revitalizációjának jegyében, a Retail vezetô
irányítása alatt megmaradt a hat retailrégió, azonban a hozzájuk kapcsolódó fiókhálózat egyenletesebben lett elosztva, ezáltal is biztosítva
a kiegyensúlyozottabb mûködést. Az üzletági stratégia egyik alapköve
a többcsatornás kiszolgálás és értékesítés. A partner- és ügynökhálózat felépítésével, a mobilbankári hálózat felfuttatásával, valamint
a fiókhálózat intenzív és szoros támogatásával az újonnan kialakított
Retail Csatornamenedzsment terület foglalkozik. Az új Retail szervezeti felépítés szegmensalapú, a Retail Szegmens Menedzsment
mellett a Kisvállalkozások és a Private Banking is hangsúlyt kapott.
A CRM és értékesítésmonitoring mellett nagyobb hangsúlyt kaptak
a digitális csatornák is.
Az egyszerûsítés és a hatékonyság növelése érdekében még több
divíziónál került sor szervezeti változásra. Ezek közül a legjelentôsebbek – az említetteken kívül – az Operáción és a Workouton történtek.

FUT Retail, Lízing
és Operáció

IT Biztonság és
Üzletmenetfolytonosság

Csatorna
Menedzsment
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Csoportszintű Jogi
Szolgáltatások és
Governance Kp.

Felügyelő
Bizottság

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

SME Régiók
(4 KKV Régió)
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Vállalásaink 2015-re
Vállalás

Legfontosabb vállalásaink 2014

Vállalatirányítás
Megvalósult és lezárult vagy bôvül
Megvalósítás jelentôs részben sikerült, de még nem zárult le
Részben megvalósult és folyamatban van, vagy le is zárult
Megvalósítás elkezdôdött
Megvalósítás nem kezdôdött el

• Egyszerûsítési és racionalizációs lépéseink folytatása
Munkatársainkért
• HR-folyamatok és -utasítások felülvizsgálata
• Szakértôitehetség-program elindítása
• Gyakornoki program kidolgozása
Ügyfeleinkért

Vállalás
Vállalatirányítás
• Egyszerûsítési és racionalizációs lépéseink folytatása
Munkatársainkért
• HR-folyamatok és utasítások felülvizsgálata
• Szakértôitehetség-program kidolgozása
• Értékesítés-ösztönzési rendszer kiterjesztése a teljes üzleti területre
Ügyfeleinkért
• Interaktív felületeink fejlesztése
• Értékalapú ügyfélajánlatok kidolgozása
Beszállítóinkért
• Fenntarthatósági és etikai szempontok további érvényesítése a beszállítói kiválasztási folyamatban

• Interaktív felületeink fejlesztése
• Értékalapú ügyfélajánlatok kidolgozása
Beszállítóinkért
• Fenntarthatósági és etikai szempontok további érvényesítése a beszállítói kiválasztási folyamatban
Közösségi kapcsolatainkért
• Támogatási program kidolgozása
Környezetünkért
• Környezettudatos mûködés további kommunikációja
• Nyomtatás csökkentése

Etika és magatartás
Etikai kódexünk társadalmi és környezeti felelôsségrôl alkotott, szélesebb körû víziónkat tükrözi. Kifejti azokat az értékeket, amelyekben
hiszünk, és amelyek mellett elköteleztük magunkat.

2014 során tíz etikai bejelentés érkezett. Ebbôl hét nem etikai ügy
volt, két esetet határozattal lezártunk, egy bejelentés pedig visszavonásra került a bejelentô részérôl.

Közösségi kapcsolatainkért
• Jótékonysági rendezvények, kiállítások szervezése
• Támogatási program kidolgozása
Környezetünkért
• Környezettudatos mûködés további kommunikációja
• Szelektív hulladékgyûjtés kiterjesztése

18

Mint szigorú etikai normák mentén mûködô vállalat, rendelkezünk
olyan mechanizmusokkal, amelyek feltárják azokat a kockázatokat,
amelyek jellegüknél fogva korábban rejtve maradtak, ilyenek az etikai
kockázatok. Az eljárásrend célja, hogy etikai ügyek elszenvedôi, akik
idáig nem tudtak segítséget kérni, most konzultálhassanak, tanácsot
kérhessenek, akár elôzetesen is, anonim módon. Az Intesa Sanpaolo
Csoport minden tagországban helyi etikai ombudsman-rendszert
hozott létre, amelyek a helyi etikai bejelentéseket néhány kivételtôl
eltekintve az adott tagországokban kivizsgálják, és a döntés is helyben történik. Annak érdekében, hogy a helyi szokásokat is figyelembe vehessük, a CIB Csoport az etikai ombudsman mellett egy,
a munkáját segítô Etikai bizottságot is létrehozott, amelynek elnöke
etikai ombudsmanként a bank CSR-vezetôje. Minden bejelentésrôl
automatikusan értesítést küldünk az olasz központnak. Szankciót az
Etikai bizottság nem hoz, feladata a bejelentésben szereplô állítás
jogosságát megítélni, illetve lépést tenni a tanulságok megosztására.
Amennyiben a vád jogos, a Bizottság átadja az ügyet a megfelelô
szakmai területnek vizsgálatra, illetve döntésre, továbbá a HR-nek
esetleges munkajogi vizsgálatra.

Nem etikai ügy
7

Visszavonásra került
1

Határozattal lezárva
2
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Etikai bizottsághoz bejelentett ügyek témakörei
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Felelôs mûködést támogató funkciók
2014.

Összeférhetetlenség

Vezetôi magatartás
Munkatársi magatartás
Túlórával kapcsolatos információkérés
A CIB-bel szerzôdésben álló cégtôl való autóvásárlás kapcsán felmerült kérdés
Tisztességtelen magatartás, pozitív diszkrimináció látszata, feltételezett munkatársi-vezetôi magánéleti kapcsolat miatt
A 2012-ben elôkészített interaktív oktatási anyag adja alapját
annak a képzésnek, amelyet minden munkatársnak online felületen el kellett végeznie. Az elkészült oktatási anyag, egy olyan
képregényjellegû történet lett, ami a legfontosabb tudnivalókon,
interaktív feladatokon és esettanulmányon keresztül vezette végig
a kollégákat az etikai kódex, a magatartási szabályok és az etikai
eljárásrend rengetegén. Az oktatási program célja, hogy könnyen
érthetôvé, megjelenésében és feladataiban is érdekesen mutassa
be az etikai értékekkel és az etikai eljárásrenddel kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat, úgy, hogy a - magatartási szabályokat
is példákon keresztül bemutató - feladatok révén könnyen érthetôvé

tegye mindezeket. Az etikai tananyagot minden új belépô munkatársunknak el kell sajátítania, munkatársaink pedig négyévente
tesznek újabb vizsgát.
A Magatartási szabályok az Etikai kódexben megfogalmazott
értékek szabályszintû megjelenése. Részletesen kitér a személyes
magatartási szabályokra, a banki mûködés részleteire, szabályokat
állít fel az elvárt magatartási modellre, és külön kitér a korrupció
megelôzésére és az ajándékozás kritériumaira. A Magatartási szabályok vezérigazgatói utasításként került be a Bankcsoport szabályzati
rendjébe, aminek megsértése munkajogi következményekkel járhat.

Egyenlô bánásmód és sokszínûség
A bank Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (SZMSZ) is határozottan meghatározza a felelôs gyakorlatokat célzó alapelveket.
Így a bank belsô és külsô kommunikációjában egyaránt elutasítja
a diszkrimináció és a korrupció minden formáját, szem elôtt tartja
a mindennemû megkülönböztetés tilalmát, az egyenlô bánásmód
általános kereteinek biztosítást az ide vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelôen. Hasonló, a felelôs mûködést támogató elveket
tartalmaznak ezenkívül a jogszabályi megfelelést (compliance) és
a kockázatkezelési tevékenységet szabályozó elôírások is.
A CIB Csoport Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok és a bankcsoport etikai kódexe alapján egyenlô bánásmódot
biztosít meglévô és leendô munkatársainak. Ezt a vállalaton belüli
döntéshozatali folyamatok átláthatósága révén, továbbá a vezetôk,

A felelôs banki mûködés szempontjából kulcsfontosságú a felelôsségi körök egyértelmû meghatározása, adott esetben a funkció
fontosságának megfelelôen önálló szervezeti egység létrehozása.
Különösen fontosnak tartjuk a jogszabályoknak megfelelô mûködést
– különös tekintettel a pénzmosás megelôzésére – és a mûködésbôl
fakadó kockázatok megfelelô kezelését.

Szexuális zaklatás

munkatársak etikai képzése révén biztosítjuk. Az e témához tartozó
etikai vétségek kivizsgálása és az abból eredô, megelôzés célú
változtatások révén biztosítjuk a jogi és etikai megfelelést e téren.
Minden meglévô és leendô munkatársunknak biztosítjuk az egyenlô
bánásmódot, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal
élô vagy megváltozott munkaképességûek munkavégzési lehetôségeinek biztosítására, esélyeik kiegyenlítésére. Ennek kapcsán
a korábbiakhoz hasonlóan ismét az a döntés született, hogy a leépítés nem érinthetett hátrányos helyzetben lévô vagy fogyatékkal élô
munkatársat. A felvételi folyamatot, ha szükséges a megváltozott
munkaképességûek sajátosságaihoz igazítjuk. Mindezzel biztosítjuk
a munkatársak sokszínûségét, diverzitását.

Európai Uniós iránymutatásoknak és jogszabályi elôírásoknak való
megfelelést biztosítják a felelôs mûködést támogató funkciók,
amelyeknek kiemelt területe a korrupciómentes mûködésre való
törekvés. Vállalatirányítási szabályzataink, folyamat-elôírásaink és
belsô képzéseink révén biztosítjuk, hogy a munkatársaink ne válhassanak részeseivé vagy áldozataivá korrupciós tevékenységnek.
A munkatársak az etikai képzés keretében tartanak errôl képzést
és tájékoztatást, a compliance-rendszerek pedig ellenôrzés során
biztosítják ennek mûködését.
Külön szakértô csapat koordinálja a pénzmosás elleni tevékenységet. Feladatuk a gyanús tranzakciók kiszûrése, a munkatársak
pénzmosás elleni tevékenységgel kapcsolatos képzése, a pénzmosásgyanús tranzakciókról szóló bejelentések továbbítása az illetékes
nyomozóhatósághoz, valamint az információáramlás biztosítása.
Munkatársaink pénzmosás elleni, összeférhetetlenségi, biztonságtudatossági témákban szervezett távoktatásban a belsô hálózaton
elérhetô ún. e-learning felületen keresztül elektronikus vizsgáztatásban, valamint személyes oktatásban vettek részt.
2014-ben összesen 2253 munkatárs részesült e-learning alapú,
valamint 258 munkatárs vett részt személyesen a pénzmosás megelôzését célzó éves oktatásban, és végezte el az azt követô vizsgát.
A korrupció tilalmáról a 2008-ban elfogadott kötelezô érvényû
magatartási szabályok gyûjteménye rendelkezik. A korrupció elleni
küzdelem részeként - átvéve az Intesa Sanpaolo vonatkozó irányelveit - a CIB Csoport semmilyen módon nem támogat politikusokat
vagy politikai pártokat, illetve azokhoz kapcsolódó intézményeket.
A belsô ellenôrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet
mûködését fejlessze és eredményességét növelje. A belsô ellenôrzés
a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletû megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenôrzött szervezet
kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát.
A 2013. évi CXXXVIII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) valamint a munka törvénykönyvérôl szóló 1992. évi XXII.
törvény (Mt.) rendelkezéseihez képest a belsô szabályzatainkban
szigorúbban járunk el az összeférhetetlenségi témakört illetôen.
Ennek elôsegítése érdekében módosítottuk a személyi összeférhetetlenségrôl szóló belsô szabályzatunkat, és ennek alapján járunk el.
A gazdasági válság következtében Magyarországon felerôsödött a
fogyasztók védelmének igénye mind a társadalom, mind pedig a jogalkotók részérôl. A CIB Csoport igazodva az elvárásokhoz kialakította
a fogyasztók védelmét elôsegítô eljárásokat. Külön szakértô lett
kinevezve erre a feladatra, aki gondoskodik a fogyasztók érdekeinek
figyelembe vételérôl a mindennapi mûködésben, illetve arról, hogy
a szemlélet a vállalati kultúránk szerves részévé váljon.
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Anyavállalatunk, az ISP – fejlett európai szemléletmódot képviselve
– szintén nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelemre, illetve az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására. Az anyavállalatunk 2014.
áprilisában csoportszintû fogyasztóvédelmi és befektetôvédelmi
szabályzatot adott ki annak érdekében, hogy az ISP az általa elvárt
és képviselt fogyasztóvédelmi és befektetôvédelmi rendelkezéseket
leányvállalataiban harmonizálja és egységesítse.
A kockázatkezelési funkció célja az adott szervezet kockázatainak
azonosítása, az azonosított kockázatok mérése és kezelése annak
érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a szervezet prudens mûködését, illetve az üzleti célkitûzések megvalósítása. A CIB Bankcsoportban ezért a tevékenységért a Kockázatkezelési terület a felelôs.
2011-ben a CIB Bankcsoport megfogalmazta Kockázatkezelési Stratégiáját, ami évente felülvizsgálatra kerül a CIB Csoport üzleti stratégiájával összhangban, ami leírja a belsô tôkemegfelelés-értékelési
folyamatot, koncepciót, amely magában foglalja a CIB Bankcsoport
kockázatvállalási politikáját, kockázati étvágyát és a kockázati kontroll
struktúráját. Üzleti tevékenységünk során a legnagyobb mértékben
hitelkockázattal kell szembenéznünk, amely mérséklése egyrészt
a jogszabályi elôírások és a belsô limitek betartásán, másrészt a prudens hitelezési és értékvesztés-képzési gyakorlat révén valósul meg.
2013-ban a Bankcsoport új, a kockázati étvágyat meghatározó mutatórendszert vezetett be, összhangban anyabankunk erre vonatkozó
iránymutatásával, amely meghatározza azt a keretrendszert, amely
alapján ellenôrizzük, hogy a kockázat mértékének függvényében,
mikor, hogyan, milyen feltételek mellett nyújtunk szolgáltatásokat.
Létrehoztuk az ún. Fókuszált Ügyfélkezelési Területet, amely szervezeti
egység elsôdleges célja a kockázatok mérséklése, kitettségek csökkentése az érintett ügyfélkörre vonatkozóan egyedi, ügyfélre szabott
üzleti stratégia mentén a vállalati oldalon, egységes restrukturálási
termékek kidolgozásával és bevezetésével a lakossági szegmensben.
A CIB Bankcsoport elsôdleges üzleti tevékenységének végzése során
többféle piaci kockázatnak van kitéve. A CIB Bankcsoport releváns,
mérhetô piaci kockázatként azonosította kamatlábkockázatot, a
likviditási kockázatot és az ár/árfolyam-kockázatokat. A piaci kockázatvállalási hajlandóságot az Igazgatóság a Felügyelôbizottság
ellenôrzése mellett, az anyabanki kockázati toleranciával összhangban, minden évben meghatározza, majd rögzíti a kapcsolódó limiteket, limitrendszert. A limitrendszer mûködtetéséért, a kapcsolódó
folyamatokért, visszamérésekért, jelentésekért a Kockázatkezelés
felelôs. A megfelelô kockázatkezelési bizottságok, beleértve az
Igazgatóság és a Felügyelô bizottságot, rendszeresen megkapják
a kockázati jelentéseket kockázati típusonként, illetve összesítve,
alkalmazva a 2013-ban bevezetett, a kockázati étvágyat meghatározó
mutatórendszert. A CIB Bankcsoport a visszatekintô elemezések
mellett rendszeresen és ad hoc is tervezi a jövôben várható változásokat az olyan piaci kockázatokban, mint a likviditástervezés,
illetve elôrejelzés.
Vállalatunk számára fontos, hogy tisztességes piaci viselkedés,
versenytársi magatartás révén példamutatás és részvétel révén
elôremozdítsuk az iparág etikus viselkedését. Az iparág önszabályozásait követjük, és magunkra értelmezve alkalmazzuk, versenytársainkkal szemben etikusan járunk el. Árazási politikánk alapját
szolgálja a tisztességes versenypiaci magatartásunk.
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MÛKÖDÉSÜNK ALAPJAI

Hatósági eljárások
Az MNB által lefolytatott fogyasztóvédelmi ellenôrzési eljárások
2014-ben 8 db lezárt eljárást eredményeztek. A 8 db lezárt eljárásból
bírságot kiszabó határozatok száma összesen 2 db volt. A Bankra
fogyasztóvédelmi ellenôrzési eljárás keretében kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összesen: 44 millió 500 ezer Ft volt. A bírság
kiszabásával záruló vizsgálat egyike hivatalból indított fogyasztóvédelmi témavizsgálat volt, amelyben az MNB az egyoldalú szerzôdésmódosítás keretében végrehajtott díjemelésekkel összefüggésben
megállapított jogszabálysértés, illetve egy díjtétel kondíciós listában
való téves feltüntetése miatt szabott ki 44 millió forint bírságot.1
Egyéb, a tavalyi évben lefolytatott MNB-vizsgálatok, amelyek kapcsán
bírságot róttak ki ránk:

1. Felügyeleti bírság (Bank):
• stratégiai kockázatkezelési hiányosságok: 15 000 000 Ft
• hitelezhetôségi limit megállapításával kapcsolatos hiányosságok:
10 000 000 Ft
• likviditási kockázatok kezelése körében kapcsolódó hiányosságok: 5 000 000 Ft
• kritikus informatikai rendszerekben bekövetkezô hirtelen leállás tesztelésének elmaradásával kapcsolatos hiányosságok:
5 000 000 Ft
2. Fogyasztóvédelmi bírság (Bank): 16 000 000 Ft
3. Felügyeleti bírság (Lízing): 5 000 000 Ft
A Pénzforgalmi törvény és az MNB pénzforgalmi rendelet bizonyos
pontjainak megsértéséért 25 000 000 Ft
2014-ben került sor az ICAAP-vizsgálat lezárására is, amely során
nem bírságoltak.
A Gazdasági Versenyhivatal nem rótt ki bankunkra bírságot.

Érintettjeink bevonása
Alapvetô Csoportunknál az érintettekkel folytatott folyamatos párbeszéd. Érintettjeinknek tekintjük mindazokat, akikre bankunk
tevékenysége és mûködése hatással lehet, és/vagy akik hatással
lehetnek vállalatunkra. Ezek közül, mûködésünk szempontjából,
kiemelt jelentôsége van a következô három Csoportnak: munkavállalók, ügyfelek és a tulajdonos. A három kiemelt jelentôségû érintetti csoporton kívül további érintettjeinket is azonosítottuk, ezek: a
beszállítók, valamint a civil szervezetek, helyi közösségek és szakmai
szervezetek. Közösségi kapcsolataink közé a szakmai szervezetekkel
(egyesületek, szakmai szövetségek, kamarák), a civil szféra (nonprofit szervezetek, alapítványok, helyi közösségek) képviselôivel
és a helyi közösségek tagjaival fennálló kapcsolatainkat soroljuk.

1
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2014 folyamán is számos formában, különbözô kommunikációs eszközökkel és csatornákon keresztül kerültünk kapcsolatba érintettjeinkkel.
A konkrét párbeszéd és együttmûködés formáiról az adott témaköröknél számolunk be (pl. 100% figyelem program, dolgozói elégedettség felmérés, Üzemi tanács konzultáció, munkavállalói csatlakozás
támogatásokhoz, helyi közösségek pénzügyi ismeretének fejlesztése).

2013-as átfogó vizsgálat, amelynek határozatát 2014-ben kaptuk kézhez.

ÜZLETI
TEVÉKENYSÉGÜNK
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• a kormány bankszektort érintô intézkedései jelentôsen
csökkentették a magyar bankok jövedelmezôségét.
• a nemteljesítô hitelportfólió magas aránya, amely a vállalati és a lakossági hitelportfolió-minôség romlásának volt
köszönhetô a folytatódó gazdasági visszaesés következtében;
• a bankszektorban a külsô források kiáramlása folytatódott,
azonban a bankrendszer likviditása párhuzamosan javult
a pénzügyi piacokéval.
A vállalati hitelezés jelentôsen javult 2014-ben, különösen a kis- és
középvállalkozások tekintetében.

A nem pénzügyi vállalatok hitelezésében további élénkülés volt
tapasztalható, melyhez a Növekedési Hitelprogram (NHP) jelentôsen
hozzájárult. A Magyar Nemzeti Bank 2013 júniusában indította útjára
Növekedési Hitelprogramját. Az NHP programnak köszönhetôen,
amelyet 2015 végéig meghosszabbítottak, a vállalati hitelezésben
megállt a visszaesés, és további bôvülés várható az elôrejelzési horizonton. Mindazonáltal a hitelezési kondíciókban még nem következett
be érdemi enyhítés, a fenntartható fordulathoz viszont a piaci alapú
hitelezés élénkülésére is szükség lenne.
A háztartási hitelállományban folytatódott a devizahitelek dominálta
leépülés, míg a forinthitelezésben bôvülés volt megfigyelhetô 2014-ben.
Az új hitelkihelyezéseken belül számottevôen növekedett a lakáscélú
hitelek volumene: a reálbérek és a foglalkoztatás bôvülése, valamint
a csökkenô hitelköltségek a fogyasztáson és a háztartási beruházásokon
keresztül összességében pozitívan hatottak a háztartási hitelfelvételre.

A BANKSZEKTORT ÉRINTÔ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK
Árfolyamrés/ egyoldalú
szerzôdésmódosítás

Forintosítás
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A JÖVEDELEM FELOSZTÁSA, ÉRINTETTI SZEMPONTBÓL

A PIACI KÖRNYEZET
Még mindig jelentôs terhekkel és kihívásokkal kell szembenéznie
a magyar bankszektornak:
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A Legfelsôbb Bíróság 2014 júliusában megjelent határozata és a 2014. októberi Elszámolási törvény kiterjed
valamennyi forint- és devizaalapú lakossági hitel- és kölcsönszerzôdésre, valamint a pénzügyi lízingszerzôdésekre
is. A Kúria döntése alapján a devizahiteleknél alkalmazott árfolyamrés semmis, és az általános szerzôdési feltételek
tisztességtelenek voltak, amelyek lehetôvé tették az egyoldalú szerzôdésmódosítást. Az MNB számításai szerint
az elszámolás bankszektort súlytó bruttó eredmény hatása megközelíti a 950 Mrd forintot is, melynek döntô
része – közel 700 Mrd forint – a bankrendszer mérlegében lévô devizaalapú jelzáloghitel-állományon keletkezik.
A bankok és az MNB közti megállapodás értelmében a bankok rögzített árfolyamon átváltják az összes
devizaalapú jelzáloghitelt (309 Ft/EUR és 256,5 Ft/CHF). Az átváltást követôen a devizaalapú jelzáloghitelek árfolyamkockázatának eltûnése pozitív hatással fog bírni szektorszinten.

Új szabályozás JTM
és HFM a fogyasztási
hitelezést illetôen

Az MNB rendeletet alkotott a túlzott lakossági hitelkiáramlás megakadályozása érdekében. A 2015.
január 1-tôl életbe lépô új elôírásokat minden, Magyarország területén kötött új hitel esetében alkalmazni
kell. Az új szabályozás alapvetôen két fô pillérbôl áll. A jövedelemarányos törlesztôrészlet mutató (JTM)
az ügyfelek rendszeres, legális jövedelmének meghatározott arányában korlátozza az új hitel felvételekor
maximálisan vállalható törlesztési terheket, és ezáltal mérsékli az ügyfelek eladósodását. A hitelfedezeti
mutató (HFM) a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek) a fedezetek (lakásérték) arányában korlátozza
a felvehetô hitelek nagyságát. A 2015. január 1. után felvett új forinthitelek esetében a jövedelemarányos törlesztôrészlet mutatója nem haladhatja meg az 50 százalékot, a magas jövedelmû ügyfelek
esetében (400 ezer forint nettó jövedelem vagy afelett) pedig a 60 százalékot.

Szektorszintû Rossz
Bank

A jegybank által kezdeményezett – a bankok számára önkéntes - eszközkezelô hatékonyan orvosolhatná a rossz minôségû vállalati portfólió problémáját. A Monetáris Tanács döntése alapján az MNB
300 Mrd forint finanszírozást biztosít az eszközkezelô számára kereskedelmi ingatlanhitelek, illetve
ehhez kapcsolódó fedezetként elvont ingatlanok vásárlására. Ezzel jelentôs terhektôl szabadítaná meg
a bankokat, ezáltal pedig a monetáris politika hatékonysága javulhat.

Rendkívüli bankadó

A rendkívüli bankadó 2013-ra és 2014-re is megmaradt, értéke 200 milliárd forintot tett ki éves szinten
a teljes bankszektorra vetítve. Az adóteher jelentôsen meghaladja az Európai Unió más országaiban
beszedett ilyen jellegû adó mértékét, és növekedési kilátásaik mellett rontja a bankszektor szereplôinek jövedelmezôségét. Számottevôen rontja a bankrendszer tôkearányos jövedelmezôségét, illetve
azon képességét, hogy hitelezési aktivitásán keresztül támogassa a reálgazdaságot. Ezáltal az ágazat
kevésbé versenyképes regionális összefüggésben.

A gazdasági érték megtermelésére és felosztására vonatkozó adatok elárulják, hogyan járul hozzá a szervezet érintettjei jólétéhez.
A teljes keletkezett bruttó értéktöbblet az összes megtermelt érték
(bevételek) és a felhasznált javak, illetve szolgáltatások költségének
(fogyasztás) különbsége. Ennek kiszámítását az Intesa Sanpaolo
Csoport által alkalmazott módszertan alapján végeztük. A Bank
üzleti eredményeirôl bôvebb információ található a 2014-es Üzleti
jelentésben és az ezt tartalmazó Éves beszámolóban.

A 2014-es év adatai továbbra is tükrözik a magyar gazdaság elhúzódó válságát, valamint a jelentôsen megváltozott adózási kereteket,
a bankadó, a kamatbevételek csökkenése, az értékvesztés és egyéb
veszteségek miatt romlott a megtermelt érték, ugyanakkor negatív
eredményünket sikerült mérsékelni a tavalyi évhez képest.

Keletkezett és felosztott gazdasági értéktöbblet (milliárd forint)
2011.

2012.

2013.

2014.

Összes megtermelt érték (A)

197 434

172 067

148 247

115 904

Összes fogyasztás (B)

201 288

238 686

178 220

163 779

Alaptevékenységbôl származó bruttó értéktöbblet (A-B=C)

–3 854

–66 619

–29 973

–47 875

Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele (D)

–1 254

–25 846

–40 575

–3 156

Teljes keletkezett bruttó értéktöbblet (C+D=E)

–5 108

–92 465

–70 548

–51 031

2011.

2012.

2013.

2014.

Tulajdonosok (osztalék)

0

0

0

0

Munkavállalók (bérkifizetések)

24 744

24 161

23 261

23 060

Állam (közvetlen és közvetett adók)

–0 723

24 491

35 229

24 112

0 882

0 725

0 047

0 084

–30 010

–144 842

–129 084

–98 287

–5 108

–92 465

–70 548

–51 031

Civil szféra (adományok és juttatások)
Vállalati szféra (eredménytartalék és amortizáció)
Teljes felosztott értéktöbblet
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ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG ÉS PANASZKEZELÉS
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Panaszok megoszlása szolgáltatások szerint 2014-ben

2014-ben hetedik évébe lépett 100% Figyelem programunk, melynek keretében tovább erôsítettük az ügyfelek elégedettségére való
törekvést, miközben a gazdasági környezet változásai közepette
a banknak és gyakran ügyfeleinknek is újabb kihívásokkal kellett
szembenéznie.
Folyamatosan végeztünk szegmensspecifikus ügyfél-elégedettségi
kutatásokat: folytattuk az évek óta tartó gyakorlat szerint a lakossági
és a kis- és középvállalati ügyfeleink körében végzett felméréséket.

Folytattuk a korábban elkezdett gyakorlatunkat, miszerint a panaszok
elbírálásánál méltányos szemlélet szerint járunk el. Ennek eredményeként tavaly is minden negyedik panaszunk esetén biztosítottunk
valamilyen méltányos megoldást ügyfeleink számára.

Egyéb
1 286

A 2011 közepe óta mûködô Pénzügyi Békéltetô Testülettel – amely
közvetítést vállal a pénzintézetek és a fogyasztók között egyes vitás
kérdések rendezésében – a CIB Csoport folyamatosan együttmûködik a meghallgatások és egyeztetések során annak érdekében,
hogy ügyfélközpontú megoldásokkal segítsük a megegyezéseket.

Szolgáltatásaink folyamatos javítása érdekében a rendszeres kutatások mellett nagy hangsúlyt fektetetünk az ügyfelektôl érkezô
közvetlen észrevételek rendszerezett gyûjtésére és értékelésére is.
Továbbra is mûködtetjük a 2010-ben bevezetett, a fiókokban található
sorszámosztó berendezéseken elérhetô visszajelzési felületet, mely
segítségével tavaly közel 390 000 értékelést kaptunk ügyfeleinktôl.
A negyedévente frissített, az egyes fiókokra testreszabott kérdések
segítségével lehetôvé vált, hogy a fiókokban megfelelô gyorsasággal
lehessen célzott javításokat kezdeményezni.

Hitel- és bevásárlókártyák
1 900

Lízing
3 513
Betéti kártyák
2 392

2013 októberében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete átalakult, és feladatait a Magyar Nemzeti Bank vette át. E változást a belsô
szabályzatainkban átvezettük, valamint továbbra is törekszünk teljes
mértékben megfelelni az új felügyeleti szerv elvárásainak.
Végül, de nem utolsó sorban a CIB Csoport részt vesz minden olyan
együttmûködésben, mely a válság miatt lehetetlen helyzetbe jutott
ügyfeleinek megoldásokat szállíthat, ezzel igyekszik megelôzni, illetve
csökkenteni a jövôbeni panaszok számát.

A panaszkezelés terén – ahol a darabszámok tekintetében 4%-os csökkenés volt tapasztalható az elôzô évhez képest – jelentôs kihívásokkal
szembesültünk. A legtöbb reklamáció továbbra is a bankkártya és
folyószámla, illetve a lízing- és hiteltermékekkel kapcsolatosan érkezett.

Befektetési termékek
347
Átutalások
592

Elektronikus csatornák
1 427

Hiteltermékek
407

Biztosítási termékek
165

Folyószámla és betétek
3 630

Jelzáloghitelek
1 690

Összesen: 17278

Panaszok megoszlása típus szerint

Panaszkezelés által vizsgált
panaszok száma a CIB Csoportban

26%

17 697

17 237

16 880

18 025

46%

17 278

9%
12%
33%

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2010.

10%
14%

50%

2011.

33%
10%
15%

42%

2012.

38%
8%
3%

27%
7%
14%

Egyéb
Tranzakciók
Kommunikáció és ügyfél-tájékoztatás
Kondíciók és kondíciós alkalmazások

51%

52%

2013.

2014.

Személyes adatokkal való visszaélésre vonatkozóan 78 darab panasz érkezett (2012-ben 82 darab, 2013-ban 78 darab), ezek jelentôs
része külsô bankkártya-visszaélésekhez kapcsolódott.

Panaszok elbírálása 2014-ben
Megalapozatlan

34%
24%

26

33%
27%

37%

44%

45%

31%

24%

24%

42%

40%

32%

32%

31%

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Méltányolt
Megalapozott
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HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÜGYFELEINK
Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkhoz mindenki, így a mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott vagy egyéb módon
fogyatékkal élô ügyfeleink is egyenlô eséllyel férhessenek hozzá.
Ennek egy része törvényi kötelezettség, más része önálló vállalás.
2014. december 31-én 95 fiókunk mindegyike, a törvényi elôírá-

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK

A CIB Csoport ügyfeleinek megoszlása típus szerint (fô)
soknak megfelelôen, akadálymentesített. 2013 végére a bank fiókhálózata 95 bankfiókból állt, és 171 darab saját ATM állt ügyfeleink
rendelkezésére. Képviseleti irodákkal a CIB Csoport továbbra sem
rendelkezik. 2014 végén 40 fiókunkban volt gyereksarok, amely
megkönnyíti kisgyermekes ügyfeleink ügyintézését.

Vállalati

681 517
88 099

Lakossági

638 233
560 281

80 136

489 893

72 967

ELADÓSODOTT ÜGYFELEINK
A CIB Csoport részt vesz minden olyan együttmûködésben, mely a válság miatt lehetetlen helyzetbe jutott ügyfeleinek megoldásokat
szállíthat, ezzel igyekszik megelôzni, illetve csökkenteni a jövôbeni panaszok számát.

593 418

558 097

65 088

487 314

424 805

Ügyfeleinknek több lehetôségük is van törlesztési nehézségeik áthidalására attól függôen, hogy milyen típusú hiteltermékkel rendelkeznek:
• Ingatlanfedezet nélküli hitel esetében lehetôség van átmeneti törlesztôrészlet-csökkentést kérni (6 hónapra 50%-os), ám a meg
nem fizetett tôkét és kamatot az utána következô idôszakban felszámoljuk. Lehetôség van a meghosszabbított futamidejû törlesztésre, amikor – ugyan nem arányosan a megnövekedett hiteldíj miatt, de csökken a törlesztôrészlet – az egyidejûleg fennálló
többféle hiteltartozásait egyetlen, adósságrendezô hitelre lehet váltani.
• Ingatlanfedezetes hitel esetében további számos megoldást biztosítunk. A CIB Megoldás Hitellel egy úgynevezett könnyített idôszakot
biztosítunk, amely idôszak alatt a havi törlesztôrészletnek csak egy részét kell teljesíteni, ám a késôbbi futamidô során felszámoljuk
az elmaradt tôkét és kamatot. Lehetôség van a svájci frank alapú hitel átváltására euró- vagy forintalapú hitelre. Jogszabályi elôírások
alapján igényelhetô a CIB Árfolyamrögzítô Hitel II. termékünk, amely ugyancsak átmeneti könnyített idôszakot biztosít a jogszabályban
meghatározottak szerinti rögzített árfolyamokkal. A CIB Újratervezô hitel a svájci frank alapú ingatlanfedezetes kölcsönnel rendelkezô
ügyfeleinknek nyújthat segítséget, akik az árfolyammozgás, és/vagy élethelyzetük kedvezôtlen változása miatt elôreláthatóan hosszabb
távon nem fogják tudni teljesíteni jelenlegi szerzôdéses fizetési kötelezettségüket. Továbbá a havi törlesztôrészlet csökkenthetô a futamidô
növelésével. A módosításhoz a közokirat megújítása és szerzôdésmódosítás is szükséges.

TERMÉKEINK
A CIB kiemelt figyelmet fordít lakossági üzletágának fejlesztésére,
és ennek keretében célul tûzte ki, hogy ügyfelei elsôdleges bankja
legyen. Ezen szemléletmód fô eleme a banki folyamatok egyszerûsítése és az ügyfél-elégedettség növelése. Ennek érdekében kínálatunk
folyamatos bôvítésére törekszünk a prémium banki szolgáltatások
terén, valamint arra, hogy elektronikus csatornáinkon és fiókhálózatunkon keresztül magas színvonalú vagyonkezelési termékeket és
kiváló minôségû, sztenderdizált banki szolgáltatásokat nyújtsunk.
A lakossági hitelezésben – a jelenleg gyökeres változásokon átmenô

piacon – a Bank új folyamatok bevezetésén, illetve a kereskedelmi
csatornák fejlesztésén keresztül kívánja növelni a hitelkihelyezések
számát. Mindezt a Csoport banki biztosítási termékválasztékának
további bôvítésével is elôsegíti.

2011.

2012.

2013.

2014.

2014. december 31-i adatok

Törekszünk rá, hogy termékeink és szolgáltatásaink káros környezeti
és társadalmi hatásait minimalizáljuk. Ezt elsôsorban kockázatkezelési folyamataink, döntéshozatalunk révén, továbbá az érintett
ügyfelek és partnerek teljes körû tájékoztatása révén tesszük. Egyes
termékfejlesztések (például egyszerûsítés) is ezt a célt szolgálják.
Fenntarthatósági célokat szolgáló termékeink és szolgáltatásunk köre
elmarad a nemzetközi piacon elérhetô választéktól, hiszen jelenlegi
portfóliónk a hazai (e tekintetben még szûk szegmenst képviselô)
kereslethez és szabályozói környezethez igazodik, továbbá a globális

és helyi stratégiához illeszkedik. A kis és közepes vállalkozások
számára testreszabott szolgáltatásaink közvetett célja a hazai gazdaság fejlesztése, az otthonteremtô pénzügyi szolgáltatások pedig
alapvetô társadalmi szükséglet megvalósításához járulnak hozzá.
Továbbá környezeti vagy társadalmi célú termékek és szolgáltatások
stratégiai döntés alapján kerülhetnek kifejlesztésre és bevezetésre,
amennyiben azok létjogosultsága fenntarthatósági és pénzügyi
szempontból is indokolt.

Kifejezetten zöld hiteltermékek nincsenek a Bank palettáján, és ilyen
típusú szolgáltatások bevezetését nem is tervezzük. Azonban jelenlegi
konstrukcióink támogatják zöld beruházások megvalósulását is.

Termékek/szolgáltatások, amelyeket a Bankcsoport kínál ügyfeleinek:
• Befektetési termékek
• Átutalások
• Hitel- és bevásárlókártyák
• Betéti kártyák
• Hiteltermékek
• Folyószámla és betétek
• Jelzáloghitelek
• Biztosítási termékek
• Elektronikus csatoránkon keresztüli elérhetôség
• Lízing
• Egyéb
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Lakossági ügyfeleink kezébe adtuk számlájuk havi díjának szabályozását

FÓKUSZBAN A KISVÁLLALKOZÁSOK

2014-ben létrehoztuk a CIB Kártyázó Számlacsomagokat, mely
átlátható, komplett szolgáltatáscsomagokat tartalmaz, ügyfeleink
saját maguk szabályozhatják a számlacsomagok havi díját a kártyás

Start Up Guide

vásárlásaikkal. Ezzel elôsegítjük pénzügyi tudatosságukat, és megszokhatják a készpénz használata helyett a sokkal biztonságosabb
és költségkímélôbb bankkártyahasználatot.

A CIB Csoport lakossági ügyfeleinek megoszlása életkor szerint (százalék)

0–32 éves

2011.

2012.

2013.

2014.

27,5

27,3

24,3

21,9
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A 2014. évi kiadvány ügyfeleink számára továbbra is egy ingyenesen nyújtott könyv, amely több mint 300 oldalon ad átfogó képet egy
kisvállalkozás mûködtetésével kapcsolatos kérdésekrôl, az üzleti tervezéstôl a jogi és könyvviteli alapok ismertetésén, a finanszírozás
alapkérdéseinek bemutatásán át a marketingkommunikációig.
A Start Up Guide program hirdetô és tartalmi partnere a CIB Bank Zrt., amely együttmûködés során, valóságos üzleti tudás átadásával
segíti a hazai mikro- és kisvállalkozásokat a tudatos mûködésben.

Elektronikus bankszámlakivonat

33–42 éves

25,7

25,0

25,2

25,2

43–52 éves

18,2

18,4

19,3

20,5

53–67 éves

21,2

21,1

21,9

22,3

2014-ben a CIB Bank Zrt. a bankszámlakivonatokat elektronikus formában is hozzáférhetôvé tette azon bankszámlák esetében, amelyek
CIB Internet Bankon vagy Business Terminálon keresztül elérhetôek.
Az elektronikus számlakivonatok (CIB Internet Bankon vagy Business Terminálon keresztül) bármikor könnyen letölthetôek, 6 hónapra
visszakereshetôek, nem járnak papírfelhasználással, így védjük környezetünket.
2014. július 4-tôl a CIB Internet Bankon keresztül is megnyílt a lehetôség a bankszámlakivonatok küldési módjának postai útról elektronikusra történô egyszerû, online módosításra.

67 év fölött

7,4

8,2

9,3

10,1

MNB Növekedési Hitelprogram II.

2014. december 31-i adatok

A CIB Csoport lakossági ügyfeleinek megoszlása a bankkal fennálló kapcsolat hossza szerint (százalék)
2011.

2012.

2013.

2014.

0–1 év

6,4

5,1

3,0

2,5

2–4 év

32,4

25,5

18,0

12,0

5–7 év

33,9

34,9

32,6

28,2

8–10 év

16,4

20,8

26,3

29,6

11–20 év

10,9

13,6

19,9

27,5

0,1

0,1

0,2

0,2

20 éve vagy annál régebben

A CIB Bank is csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának 2014. évi folytatásához, melynek célja, hogy elôsegítse
a mikro-, kis- vagy középvállalkozások eredményes mûködését.
A Hitelprogram elônye a rendkívül kedvezô, legfeljebb 2,5 %-os ügyleti kamat mellett igénybe vehetô forinthitel, akár 10 éves futamidôre.
A CIB Bankban a kisvállalkozások számára 2014-ben az ingatlanvásárlási és eszközvásárlási (mezôgazdasági gép, kis- és nagyhaszongépjármû, egyéb gép és berendezés) hitelcél volt elérhetô az MNB elôírásoknak megfelelôen.

Cafetéria keretében nyújtott lakáscélú támogatás
2014. évtôl hatályosan a 15/2014. (IV.3.) NGM rendelete alapján Magyarországon a cégek a cafeteria keretén belül adómentes lakáscélú
támogatást is nyújthatnak munkavállalóinak. A támogatást az alkalmazottak számos, lakással kapcsolatos célra felhasználhatják, így egy
vonzó elemmel bôvítheti a vállalkozás a cafeteria juttatásainak körét és növelheti a dolgozói elégedettséget.
A szolgáltatást a számlavezetett vállalati ügyfeleink 2014. szeptember 1-tôl vehetik igénybe a CIB Bankban és élhetnek az adómentes
lakáscélú támogatás nyújtásának lehetôségével.

December 31-i adatok

Lakossági termékhasználat (mikrovállalati ügyfelekkel együtt)
2011.

2012.

2013.

2014.

Lakossági hitelállomány (milliárd forint)

671,3

521,2

432,1

407,1

Lakossági betétállomány (milliárd forint)

819,8

804,7

629,8

603,9

Aktív bankkártyák száma

419 787

425 369

371 178

344 815

CIB Internet Bank aktív ügyfelek száma (fô)

324 392

325 910

302 896

277 439

December 31-i konszolidált, IFRS-adatok
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STABIL MÛKÖDÉS, AKTÍV HITELEZÉS, KIEGYENSÚLYOZOTT VÁLLALATI PORTFÓLIÓ

Felelôsségteljes ügyfélkapcsolatok

A CIB középtávú stratégiájának másik célterülete a reálgazdaság finanszírozása, így a Bank ennek megfelelôen továbbfejleszti a kkvszegmensnek nyújtott termékek és szolgáltatások kínálatát. A saját forrásokból történô finanszírozás mellett célunk, hogy aktívan részt
vegyünk a támogatott finanszírozási formák nyújtásában is (mint például a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja vagy az EXIM
refinanszírozási programja), amelyekhez igény esetén szakmai támogatást is biztosítunk. A kkv- és nagyvállalati hitelek, valamint lízingszolgáltatások mellett a CIB egyéb finanszírozási lehetôségeket is kínál a vállalkozásoknak, mint például a faktorálás.

Nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfeleinkkel való személyes kapcsolattartásra és a partneri viszonyra, ezért nem csak a hitelezett partnereinknek, de minden kkv-ügyfelünknek dedikált kapcsolattartója van. Szakmailag jól képzett, felkészült munkatársaink személyes garanciát
jelentenek arra, hogy minden CIB ügyfél a saját stratégiájához, életciklusához és teherbíró képességéhez mérten megtalálja a számára
legmegfelelôbb banki-finanszírozási konstrukciót.

A CIB-nél a vállalkozások igényeinek kiszolgálására mindig is nagy hangsúlyt fektettünk, 2009-tôl pedig a bankon belül önálló terület
foglalkozik a kkv-méretû cégekkel. A terület létrehozásával elsôdleges célunk az volt, hogy a lehetô legfókuszáltabban, személyre szabott
pénzügyi megoldásokkal tudjuk kiszolgálni a kkv-szegmenst. Célunk töretlenül a reálgazdaság szereplôire fókuszálva különbözô banki-finanszírozási megoldások nyújtásával és az aktív hitelezés fenntartásával hozzájárulni a hazai vállalkozások stabil mûködéséhez.

Vállalati termékhasználat
2011.

2012.

2013.

2014.

1 230,2

996,7

820,4

694,3

597,7

506,2

572,9

554,6

Aktív bankkártyák száma

8 437,0

8 445,0

7 889,0

5 343,0

CIB Internet Bank aktív ügyfelek száma (fô)

8 986,0

8 610,0

8 106,0

5 419,0

Vállalati hitelállomány2 (milliárd forint)
Vállalati betétállomány (milliárd forint)
3

December 31-i konszolidált, IFRS-adatok
Országos elérés:
Országos hálózattal rendelkezünk: közel 100 kkv-ügyfél-kapcsolattartónk, 12 kkv-területen, 4 kkv-régióban, összesen 23 CIB fiókban áll
az ügyfelek rendelkezésére. Termékeinket országszerte értékesítjük, emellett lízingértékesítési hálózatunk közel 50 értékesítési ponttal a
legkiterjedtebbnek számít a hazai lízingcégek között.

Az ügyfélkapcsolatban alapelveink:
1. Rendszeresség
Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél többször találkozzunk
ügyfeleinkkel, hiszen ez a személyes kapcsolat teszi lehetôvé azt,
hogy a tanácsadók a lehetô legtöbb szakmai információval szolgáljanak a vállalatok vezetôinek, a cég aktuális pénzügyi helyzetének, terveinek ismeretében. A személyes kapcsolattartás mellett telefonon,
interneten, tájékoztató kiadványokon, rendszeres ügyfél-elégedettségi felméréseken keresztül is törekszünk a folyamatos párbeszédre.
2. Bizalom
Elengedhetetlen, hogy az ügyfelek biztonságban érezzék magukat,
bizalommal legyenek pénzügyi kapcsolattartójuk felé. Hisszük, hogy
a bizalomra épülô, hosszú távú kapcsolat az alapja egy stabilan mûködô
vállalkozás fenntartásának. Mára az árverseny háttérbe szorult, hogy
átadja a terepet a bizalmi kapcsolatok építését célzó törekvésnek.
3. Partnerség
Munkatársaink tevékenységét több évtizedes pénzügyi tudásbázis támogatja. Ez a biztos szakmai háttér és a nyílt, egyenes kommunikáció az,
ami eddig is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy stabil, válságálló
együttmûködéseket alakítsunk ki ügyfeleinkkel. Ezek a kapcsolatok nem
csak bizalmi szempontból, de ügyfeleink kézzelfogható üzleti eredményeiben hatékonysági szempontból is megmérettetnek.

4. Értéknövelés
Törekszünk a hosszú távú, valódi értéket teremtô pénzügyi megoldások kialakítására. Nyitottak vagyunk az innovatív megoldásokra a
tudatos és felelôsségteljes mûködés szem elôtt tartásával.
5. Egyszerûség
Folyamatosan törekszünk arra, hogy a bankcsoporton belüli szinergiákat maximálisan kihasználva a lehetô legegyszerûbb, legátláthatóbb
konstrukciók és kiszolgálási csatorna mentén támogassuk ügyfeleinket.
A közelmúltban ennek érdekében egységesítettük a banki és lízing-kapcsolattartási csatornákat, és bevezettük az úgynevezett egykapus kiszolgálást. Minden kkv-ügyfelünknek egy dedikált kapcsolattartója van, és
rajta keresztül mûködik a közös gondolkodás a vállalat és a CIB Csoport
szakértôi csapata között annak érdekében, hogy mûködô, valódi megoldás szülessen egy-egy pénzügyi igény kapcsán. Ennek része az is,
hogy a lízingkonstrukciók mára nem csupán kereskedô partnereinken
keresztül, hanem közvetlenül is igénybe vehetôk.

GR2, a gazdasági reality
A Gazdasági Rádió 2012-ben indított el egy hagyományteremtônek
szánt gazdasági reality mûsort, a GR2-t. Márciustól ennek immár
harmadik fordulójával jelentkezik. A GR2-ben – az elôzô kettôhöz
hasonlóan – kis- és középvállalatok vezetôinek, tulajdonosainak nyújtanak a mûsorkészítôk és a szakértôk segítséget üzleti vállalkozásaik
értékének növeléséhez. A CIB kkv-üzletága második alkalommal

áll a 17 héten át tartó mûsorsorozat mellé mint szakértô és mint
fôtámogató. A mûsor támogatásával célunk, hogy hozzáadott értéket
adjunk a hazai vállalatok számára. A mûsorban olyan kézzelfogható
és a mindennapokban is mûködô megoldásokat mutatunk be a hallgatóknak, ami segítségül szolgál a felmerülô pénzügyi és gazdasági
nehézségek kapcsán.

„Stafétabot” kampány
3 éve sikerrel mûködik a „Stafétabot” kezdeményezésünk, melynek
keretén belül a CIB Bank KKV-Lízing partnereinek vezetôi lehetôséget
kapnak arra, hogy releváns gazdasági médiumok hasábjain bemutathassák üzleti sikerük titkát, mint például: managementstruktúra,
stratégiaépítés vagy épp tervezés és irányítás. Ezek a cikkek országos és helyi lapokban, valamint az online médiában jelentek meg.
Az interjúk minden esetben speciális pénzügyi termékekre vonatkozó
oktatási célú cikkekkel párhuzamosan futnak, mint például a lízing

2
3
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vagy a támogatott hitelek. A cikksorozattal célunk egy-egy pozitív
példa bemutatásán át a hazai vállalkozások segítése, a tudatos,
hosszú távú stratégiára építô vállalati mûködés kialakításában.
A Stafétabot kezdeményezéshez 2014-ben a kisvállalkozások szegmense is csatlakozott, a kampány során lehetôséget biztosítunk
5 kisvállalkozói partnerünk számára a meghatározó hazai nyomtatott
és online sajtóban történô megjelenésre.

A CIB Csoport tagjainak nyújtott hitelek nélkül.
A CIB Csoport tagjaitól gyûjtött betétek nélkül.
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Stafétabot kutatás
A Gfk-val közösen 2014 szeptemberében második alkalommal
készítettük el a 100 millió és 10 milliárd forint közötti éves nettó
árbevétellel rendelkezô cégek vezetôi, tulajdonosai körében reprezentatív felmérésünket, mellyel olyan kérdésekre kerestük a választ,
amelyek a hazai vállaltvezetôket és banki szakembereket egyaránt
foglalkoztatják, így pl. a tudatos tervezés, a stratégiaalkotás, a stafétabot-átadás, a pénzügyi partnerekkel szembeni elvárások stb.

A CIB számára pozitív visszajelzés és megerôsítés, hogy a biztonság,
stabilitás, a szolgáltatás minôsége, a valódi lehetôségek megtalálása
és a személyes kapcsolat a vállalkozások vezetôinek is kiemelten
fontos, hiszen ezek meghatározó értékek a CIB Csoport számára.
2014-ben a Stafétabot kutatás sikerét tekintve a kutatást elvégeztük
a kisvállalati szegmensben is.

biztosítanak a régiókon átívelô kapcsolatteremtésre a kkv-vezetôk,
illetve banki szakértôk között, valamint kiváló platformként funkcionálnak ahhoz, hogy értékes tapasztalatokat osszanak meg egymással, tippeket cseréljenek, és közösen megoldásokat találjanak
üzleti kihívásaikra.

érintô kérdéseket, aktualitásokat ismerhetnek meg a vállalkozások
képviselôi. A konferenciák kiváló terepet jelentenek a cégekkel folytatott párbeszédhez.

Hitelportfólió megoszlása szektoronként (%):
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zott hitelportfóliót. Hitelezési folyamatunk fontos része az ügyfél és
tevékenységének teljes körû megismerése, mellyel kiszûrhetôk a
közerkölcsbe ütközô, szektorral kapcsolatba hozható vállalkozások.
Nagy hangsúlyt fektetünk partnereink teljes körû tájékoztatására,
és arra, hogy teljes információ birtokában tudják mérlegelni, hogy
ajánlatunk üzletileg értékes-e és megengedhetô-e számunkra.

Fontos számunkra, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyfelek pénzügyi
nehézségeit indukáló változásokra. A bankon belül létrehoztunk
egy speciális egységet, amelyik fókuszáltan foglalkozik azokkal az
ügyfelekkel, amelyek bár nem feltétlenül késedelmesek, de a jövôben ennek a kockázata számottevônek értékelhetô. Munkatársaink

ilyenkor kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az ügyféllel együtt
meghatározzák és megtegyék azokat a lépéseket, amelyekkel megelôzhetô egy esetleges késôbbi fizetési késedelem. Egyértelmû, hogy
minden érintett érdeke, hogy már akkor kezelni lehessen ezeket
a kockázatokat, amikor még nem váltak valósággá.

Pénzügyi kultúra fejlesztése

FELELÔS HITELEZÉS

(%)

2012.

2013.

2014.

Kereskedelem

10,67

7,53

7,79

Egyéni ügyfelek

28,65

27,09

29,03

Ingatlan - beruházások

25,10

24,82

21,62

Egyéb, többnyire szolgáltatási ágazatok

18,00

17,08

15,89

Élelmiszerfeldolgozás

1,87

2,26

3,07

Közlekedés és kommunikáció

3,19

5,98

5,92

Könnyûipar

2,94

2,96

3,47

Nehézipar

2,66

2,50

2,62

Pénzügyi tevékenység

4,00

4,22

3,82

Mezôgazdaság

2,35

4,11

4,18

Kémia és gyógyszeripar

0,57

1,45

2,58

100,0

100,0

100,0

Összesen

Alapvetô számunkra, hogy ne egyszerûen termékeket értékesítsünk,
hanem a cégek üzleti modelljét megértve olyan proaktív, vállalkozásra
szabott tanácsadást és termékajánlatot nyújtsunk ügyfeleinknek,
amely figyelembe veszi a vállalkozás méretét, profilját, pillanatnyi
anyagi helyzetét, teherbíró képességét és hosszú távú terveit.
Konzervatív hitelezési politikánkkal és átlátható, szigorú hitelezési
elveinkkel biztosítjuk a jogszabályi megfeleselést és a kiegyensúlyo-

Segítségnyújtás fizetési nehézségek esetén

Részvétel szakmai konferenciákon
Az üzletágak vezetôi, valamit bankunk makroelemzôje elôadóként,
kerekasztal-meghívottként vagy akár vendégként rendszeres résztvevôi releváns szakmai konferenciáknak, ahol a hazai üzleti életet

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK

Szigorú hitelezési alapelvek

KKV üzleti reggeli
Mára már hagyományosan minden év ôszén és tavaszán speciális
témák köré szervezett üzleti eseményekre invitáljuk ügyfeleinket és
vállaljuk az esemény házigazda szerepét. E kezdeményezés célja,
hogy párbeszédet generáljon a kkv-k között, és hogy segítse ôket
a „best practice” elsajátításában. A rendezvények remek lehetôséget

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

2010 év végén a CIB Bank csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank és
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által támogatott, a Pénziránytû Alapítvány felügyelete mellett indított „Pénzügyi iránytû” programhoz, amelynek célja a pénzügyi kultúra széles körû fejlesztése,
az oktatás, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése.
A program folytatásában a bank 2014-ben is részt vett.
A program keretein belül a szponzoroknak lehetôsége nyílik arra,
hogy számos médiumban, számos cikkben megjelenjenek, szakmai
cikkekkel segítve az eligazodást a napi pénzügyekben. A CIB Bank
egy volt a legaktívabb szponzorok közül, akik 503 cikkben hívták fel
a figyelmet a mindennapi pénzügyek fontosságára az év során. A
legnépszerûbb témák közé tartoztak a különbözô kölcsönök, hitelmentéssel kapcsolatos programok, illetve a megtakarítások. A CIB
Bank azzal a céllal csatlakozott a Programhoz, hogy támogassa a
pénzügyi nevelést, tanácsokat és tippeket adjon, valamint hogy átadja
a mindennapokban szükséges „best practice”-t.

Számos egyedi rendezvényen alkalmaztunk olyan, pénzügyi kultúrát
fejlesztô játékot, amely kisebbeknek és nagyobbaknak, felnôtteknek
egyaránt segít a megtakarításokról és a felelôs pénzügyekrôl minél
több hasznos információt megszerezni.
Minden kisvállalati számlanyitás mellé a CIB Bank hasznos eszközként, díjmentesen a vállalkozások rendelkezésére bocsátja az
ún. rEVOL Express Számlaíró Programot. Ennek a mikro- és kisvállalkozások részére fejlesztett számlázóprogramnak a segítségével a vállalkozás jelentôsen csökkentheti a számlázásra és egyéb
adminisztrációra fordított munkaidôt.
Több településen is elindítottunk olyan kezdeményezéseket, amelyek
a helyi közösség pénzügyi ismereteinek növelését célozzák.

EGYSZERÛ, DE MINDEN IGÉNYT LEFEDÔ ÜZLETI HITELRENDSZERÜNK
A vállalati hitelpalettánk felülvizsgálata során az egyszerûség, átláthatóság és a speciális igények kiszolgálása egyaránt fontos volt. Az elmúlt
idôszakban az alábbi, speciálisan kkv-nak elônyös, célzott termékeket építettünk be kínálatunkba:

Csatlakozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Hitelprogramjához
A Bank 2013-ban csatlakozott az MNB Növekedési Hitelprogramjának I. fázisához (az I. fázis 2013 augusztusában ért véget), majd 2013
novemberében a II. fázishoz (a program 2014 végén fejezôdött be).
A hitel célja, hogy erôsítse a magyar gazdaságot a kkv-knak szóló,
mindössze 2,5%-os kamattal rendelkezô kedvezményes hiteleken
keresztül (a bank számára a refinanszírozási költség 0%, a forrásokat
a Magyar Nemzeti Bank állapítja meg). A teljes bankszektor részére
összesen 2000 milliárd forint került megállapításra a II. fázisra (ezeknek 90%-ban új hiteleknek kell lenniük), míg az I. fázisban 700

milliárd forint került felhasználásra (amibôl 300 milliárd forint jutott
új hitelekre, a maradék pedig a refinanszírozásra). A II. fázisban 23
milliárd forintot helyeztünk ki a kkv-szektorban.
2014-ben a teljes kkv-kihelyezések 47 százaléka az MNB NHP
programhoz kapcsolódott. Az MNB által refinanszírozott forrás
42 százaléka a beruházásokat finanszírozta, 41 százalék volt a
mûködési forgóeszköz-hitel aránya és 17 százalék az európai uniós
pályázatok elôfinanszírozására fordított hányad.
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való részvételhez elsôsorban a magyarországi mûködés, a jövôbeni
export alátámasztása, valamint termékexport vagy exportôrnek történô termékbeszállítás esetében a Magyar Származási Bizonyítvány
szükséges. Fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag tetszôleges áru vagy
szolgáltatás finanszírozható, a mindenfajta feldolgozottságot nélkülözô
mezôgazdasági termékeket (pl. gabona, kukorica) kivéve.

Mûködésünk alapja a felelôs beszerzés. Legfontosabb alapelvünk,
hogy átlátható és igazságos módon válasszuk ki partnereinket, amelyek a pályáztatásra és a tárgyalásos technika együttes alkalmazására épülnek elsôsorban. Éppen ezért kiemelten fontos számunkra,
hogy folyamatos párbeszédet biztosítva, megfelelô kapcsolatot ápoljunk velük. Célunk, egy hatékony költséggazdálkodási rendszer és
beszerzési folyamat mûködtetése, a kiadások ellenôrzése. Szükséges
minden áru és szolgáltatás beszerzése.

A banki kapcsolattartók – pályázatíró cégek bevonásával - nyomon
követik a pályázati lehetôségeket, azok feltételeit és követelményeit, így
azok a kisvállalkozások is eséllyel indulhatnak a támogatásért, amelyek
korábban még soha nem pályáztak. A tanácsadók abban is a vállalkozások mellett állnak, hogy azok reális célokat tûzzenek ki maguk elé.

Beszállítóinkra egyenlô feltételek vonatkoznak, kiválasztásuk során
beszerzési elveink és szabályrendszerünk egységesen érvényesül.

Uniós pályázati források
Az uniós támogatások elôfinanszírozása és a pályázatokhoz kapcsolódó bankgaranciák szerepe egyre inkább felértékelôdik a kkv-szektor
szereplôi számára.
A CIB komplex tanácsadói szolgáltatással is segít a kkv-nak a felelôs
és körültekintô tervezésben és a valódi lehetôségek megtalálásában.

FELELÔS MARKETING
A CIB Csoport a stratégiai célok elérését a marketinganyagaiban
használt új vizuális megjelenéssel és egy új szlogennel, a „Valódi
lehetôségek”-kel támogatja.
Termékeinkrôl és szolgáltatásainkról jelenlegi és potenciális ügyfeleink marketingtevékenységünkön keresztül értesülhetnek. Fontos
számunkra, hogy érthetô, korrekt tájékoztatást nyújtsunk oly módon,
hogy az felkeltse az érdeklôdést termékeink és szolgáltatásaink iránt.
Marketingkommunikációs anyagainkat jogi és compliance-véleményezését követôen véglegesítjük a felelôs mûködés, jogi megfelelés
biztosítása érdekében. Kampányaink során figyelembe vesszük az

etikai és fenntarthatósági irányelveket egyaránt. A CIB Csoport nem
hirdet olyan médiumokban, melyek bármely szélsôséges eszme
kinyilvánításának teret nyújtanak.
Kiadványaink elôállítása során elôtérbe helyezzük az újrahasznosított
papír alkalmazását ott, ahol erre lehetôségünk van. Hírleveleinket
újrahasznosított papírra nyomtatjuk.
Az ügyfeleinkkel való felelôs kommunikációnak, valamint a jogszabályi elôírásoknak eleget téve termékeinket nem ajánljuk kiskorúaknak,
nem reklámozunk olyan közintézményekben, ahol 18 év alatti fiatalok
oktatása, képzése zajlik.

Beszerzési elveink:
• transzparens és esélyegyenlôséget biztosító kiválasztási
folyamat;
• egységes és kedvezô fizetési feltételek;
• törvényes foglalkoztatás az alvállalkozóknál is;
• környezetbarát technológiák, környezetbarát termékek
és anyagok, hulladék-újrahasznosítás ösztönzése, illetve
esetenként elôírása.

szélesebb körben elérhetôvé váljanak, ugyanakkor felelôs döntéshozatalra épülnek. Törekszünk rá, hogy termékeink és szolgáltatásaink
árai miatt ne kerüljenek kizárásra olyan hátrányos helyzetû potenciális
ügyfelek, akiknek a jólétéhez szükségszerûek ezen pénzügyi szolgáltatások (pl. kkv-szolgáltatások árai, finanszírozási nehézséggel
küzdôk számára szolgáltatások – külön fejezetekben).
A kockázatelemzés során fenntarthatósági kockázatokat is figyelembe veszünk.

Szabályaink összhangban vannak anyavállalatunk, az ISP által meghatározott sztenderdekkel. 2014-ben adaptáltuk, anyavállalatunk,
az Intesa Sanpaolo új beszerzési irányelveit, amely idôszakonként
felülvizsgálatra kerül annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítva
legyenek a transzparencia- és esélyegyenlôségi elvek. Vállalásunknak megfelelôen 2014-ben megkezdtük a papír és egyéb anyagok
beszerzésére és felhasználására vonatkozó fenntarthatósági szabályok beépítését is a CIB Csoport beszerzési folyamataira vonatkozó
útmutatóba, csatolmányként. Ennek befejezését 2015 elsô negyedévének végére tervezzük.
Az ISP-irányelveknek megfelelôen az etikus magatartás, mint a szerzôdéshez kapcsolódó kötelezettség is megjelenik már folyamatainkban, amelynek alapján a beszállító partnereknek szavatolni szükséges
azt, hogy szerzôdéskötés elôtt elolvasták etikai kódexünket, megértették az abban foglalt, rájuk vonatkozó részeket („Vezetô Irányelvek érintetti kapcsolatainkban”, és „Vezetô irányelvek beszállítói
kapcsolatainkban”), egyetértenek annak tartalmával, és mûködésük
az abban foglaltaknak teljes mértékben megfelel.

Beszállítók száma földrajzi megoszlás szerint (darab)

Magyarország
Európa
Észak-Amerika

Árazás
Árazásunk során a mindenkori jogszabályoknak megfelelôen járunk
el, a tisztességes verseny szabályainak teljes körû figyelembevételével, szem elôtt tartva a bank fizetôképességének megôrzését
és az ügyfélbetétek biztonságának fontosságát egyaránt. Árainkat
a tisztességes piaci verseny, az üzleti stratégia és az árazásra ható
szabályozási környezet határozza meg. Ennek példája az egyoldalú
szerzôdésmódosítást rendkívüli módon leszûkítô szabályozás, a hitelezés során használandó hitelfedezeti szigorítás.
Árazási politikánk során figyelembe vesszünk a termékportfólió
aszerinti alakulását, hogy a termékeink és szolgáltatásaink minél

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK

BESZÁLLÍTÓINK

Megállapodás az Eximbankkal
A Növekedési Hitelprogram mellett az Eximbank kedvezô Exportélénkítési Hitelprogramjának (EHP) refinanszírozási konstrukciói is megtalálhatóak a CIB kínálatában. A minimális adminisztrációval igényelhetô, kedvezô, fix kamatozású, középlejáratú hitel kapcsolódhat
export-elôfinanszírozáshoz, leszámítoláshoz, szállítói hitelbôl származó
követelésvásárláshoz, illetve vevôhitel-konstrukciókhoz. Az EHP-ban
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Ázsia*
Összesen

2011.

2012.

2013.

2014.

3 683

3 940

4 022

3 657

108

97

92

86

12

12

10

6

5

2

0

1

3 808

4 051

4 124

3 750
*Izrael Ázsiába van besorolva.
December 31-i adatok

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

Magyarország
Európa
Észak-Amerika
Ázsia*
Összesen

2011.

2012.

2013.

2014.

22 250

25 617

23 798

21 277

1 580

2 000

2 212

2 111

134

223

211

211

17

46

0

19

23 980

27 887

26 221

23 619
*Izrael Ázsiába van besorolva.
December 31-i adatok
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A CIB Csoport munkavállalóinak létszáma területi megosztásban (fô)

2 375

Felelôs foglalkoztatás

Budapest

2 232

Kelet-magyarországi Régió

2 048

Bankcsoportunk 2014 végére 2450 fôt foglalkoztatott, majdnem mindenkit határozatlan idejû szerzôdéssel, ami az elkötelezett, hosszú
távra tervezhetô foglalkoztatás szimbóluma is egyben számunkra. A szezonális munkaerôigényeink kielégítése érdekében 60 fôt kölcsönzési
keretben foglalkoztatunk. Bár a részmunkaidôben foglalkoztatott munkatársak aránya kicsivel csökkent, más formában segítjük munkatársainkat a munka és magánéletük összehangolásában.

1 922

Nyugat-magyarországi Régió

A CIB Csoport alkalmazottainak száma (fô)
2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

144

99

82

33

16

21

16

Határozatlan idejû

3 513

3 180

3 009

2 912

2 739

2 510

2 434

Összesen

3 657

3 279

3 091

2 945

2 755

2 531

2 450

Határozott idejû

December 31-i adatok

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Részmunkaidôben foglalkoztatottak száma:

27 fô

32 fô

32 fô

34 fô

29 fô

Megváltozott munkaképességû munkavállalók száma:

37 fô

22 fô

20 fô

20 fô

24 fô

Kölcsönzött munkaerô létszáma:

51 fô

40 fô

45 fô

32 fô

60 fô

304 266

278

2011.

2012.

264

245

281

219

2013.

247

2014.

2014. december 31-i adatok
Szervezetünk átlagos fluktuációs mértékét összességében nem tartjuk magasnak, mindemellett, ha a nemenkénti bontást nézzük, a férfiak
kilépési aránya kicsivel nagyobb. Egyúttal meg kell jegyeznünk, hogy egyrészt az elôzô évben több mint öt százalékponttal alacsonyabb
volt a kilépôk aránya, másrészt az új belépôk száma jelentôsen nôtt, amely változás elsôsorban a tavalyi évben elindított, az üzleti volumen
növekedését célzó új stratégiához igazodik.

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

20,4

19,3

17,28

17,14

Bankcsoportunknál lényegesen magasabb a nôi beosztottak aránya, melyet a nagy létszámú szervezetek nôi többsége okoz munkatársi
szinten (fiókhálózat, számvitel, operáció).

21,45

20,6

15,92

A férfi és nôi munkavállalók aránya az egyes beosztási szinteken 2014-ben (százalék)
Férfi

Nô

Vezetôk

57%

43%

100%

Szakértôk

49%

51%

100%

Beosztottak

24%

76%

100%

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Bankcsoportunk központja a fôvárosban található, így munkatársaink többsége is elsôsorban a budapesti régióban él. Emellett azonban arra
is lehetôséget biztosítunk, hogy azon munkatársaink, akik az ország más régióiban laknak, de munkájuk megköveteli a központi jelenlétet,
a hét bizonyos napjait töltsék csak a fôvárosban, a többi idôben távmunkában, a vidéki fiókirodáink valamelyikében végezzék feladatukat.
Ennek és fiókhálózatunknak köszönhetôen több mint 500 fôt foglalkoztatunk vidéken is.

4
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A régiók változása miatt az adatok nem összehasonlíthatóak a korábbi évekkel.
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Kilépési arány korcsoportonként (százalék)

MUNKAVÁLLALÓK A CIB BANKNÁL

Új belépôk és kilépôk száma a CIB Csoportban (fô)

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

21–25

14,5

41,67

15,61

16,9

26,8

19,5

26–30

16,49

15,18

19,19

19,29

26,0

22,0

31–35

15,40

19,00

22,41

17,02

22,2

19,8

36–40

16,81

17,60

20,79

16,31

22,7

14,1

41–45

19,38

17,37

20,8

16,35

18,4

8,6

46–50

17,14

21,02

25,35

16,11

9,8

12,5

51–55

22,30

16,41

19,13

14,15

17,9

8,8

56–60

30,91

113,16

50,0

26,92

18,5

20,3

200

0

16,67

12,5

0

36,4

61–
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889

Új belépôk száma
Kilépôk száma

747
621

598

562
476

317
230

2008.

2009.

2010.

543

476

483

2011.

2012.

375

390

283

2013.

2014.
2014. december 31-i adatok

A bankban munkába álló pályakezdôk átlagfizetése 2014-ben 267 183 Ft, azaz a minimálbér 263%-a (2013-ban 255 788 Ft, a minimálbér
260%-a, 2012-ben 251 430 Ft, a minimálbér 270%-a, 2011-ben 242 108 Ft, a minimálbér 260%-a). A számítás bázisa a szakképzettséget
igénylô munkakörökre vonatkozó éves minimálbér.

Kilépési arány nemenként, százalék:

A férfiak és nôk éves átlagos alapfizetése beosztási kategóriák szerint (millió forint)
Nô

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Vezetô férfi

13,32

12,3

12,83

11,92

12,43

13,07

Vezetô nô

12,44

10,63

10,36

10,32

10,38

10,79

Szakértô férfi

7,22

7,66

7,75

7,69

7,57

7,77

Szakértô nô

6,93

7,03

7,03

6,91

6,89

7,09

Beosztott férfi

3,92

4,01

4,2

4,38

4,25

4,23

Beosztott nô

3,46

3,47

3,52

3,65

3,64

3,75

Férfi

16,9

16,19

15,3

23,8

19,01

2009.

24,5

2010.

21,56

16,75

21,24

18,31

2011.

14,27

2012.

19,22

2013.

2014.

December 31-i adatok
A bérek besorolását több szempont szerint végezzük el. Megvizsgáljuk, hogy az adott munkakörben milyen összetett feladatok ellátására
van szükség, megnézzük az adott munkakör mennyire keresett a munkaerôpiacon, továbbá ellenôrizzük a béréletgörbét is, azaz azt, hogy
mikor lépett az adott munkaköri szintre, és milyen tapasztalatokkal bír, valamint a munka során nyújtott teljesítményt.

42

43

CIB CSOPORT

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

MUNKAVÁLLALÓK A CIB BANKNÁL

CIB CSOPORT

Piaci átlaghoz viszonyított átlagos bérek a CIB Banknál:

Munkavállalóink elégedettségének felmérésére a korábbi évekhez
hasonlóan 2014-ben is csatlakoztunk az anyabankunk által kezdeményezett „Climate Survey” elnevezésû felméréshez. Összesen
1576 (2013: 1345 fô) munkatársunk töltötte ki a kérdôívet – a teljes
dolgozói létszám 61 százaléka (2013: 50,75 százalék).

Bérarány
Férfi

Nô

Vezetô

92,33%

92,81%

100,52%

Szakértô

94,91%

91,87%

96,80%

Beosztott

95,60%

93,82%

98,13%

Összesen

94,88%

93,37%

98,41%

A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy jelentôsen javult
a bank elvárásoknak való megfelelése. Ez azt jelenti, hogy a munkatársak úgy élték meg az elmúlt év változásait, hogy azok számukra
pozitív irányba mutatnak. Az a bank, amit most látnak, sokkal inkább
megfelel az elvárásaiknak, mint korábban. Ezt kiegészíti, hogy a bank

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Munkahelyi balesetek száma

12

8

6

8

15

9

8

Kisesett munkanapok száma

161

106

726

222

273

366

181

A 2014-es évben kiemelten fontos volt a Bankcsoport számára,
hogy az új üzleti stratégiát megismertesse a munkatársakkal, díjazza
a kiemelkedô teljesítményt, megtartsa és tovább fejlessze a jól teljesítô
munkavállalókat, és még professzionálisabbá tegye az emberierôforrásmenedzsment területének mûködését. Mindezek pedig továbbra is azt
a célt szolgálták, hogy egy olyan sikeres bankcsoportot építsünk, amely
erôs közösségként, motiváltan és hatékonyan mûködik.

December 31-i adatok
2014-ben a külsô tényezôk hatására a magyarországi bankok fiókjait,
köztük a CIB bank fiókjaiban dolgozó munkatársakat több attrocitás
is érte, falragaszokkal, fenyegetô tartalmú üzenetekkel, a fióki téren
belüli demonstrációkkal zavarták meg a napi munkamenetet. A Béke
téren pedig bombát robbantottak, amely több bank helyi fiókját, így
a CIB bank fiókját is megrongálta, szerencsére a hajnali idôszakra

idôzített detonáció nem okozott személyi sérüléseket, csak az épületben keletkeztek jelentôs károk. A fiókban dolgozó munkatársak
mindegyike azonnal pszichológusi segítséget kapott a történtek
feldolgozására. Ezek hatására pedig elindítottunk egy, a teljes fiókhálózatra vonatkozó speciális stresszkezelési és pszichológiatréninget,
amelyet minden munkatársunk megkapott.

A hiányzásos napok aránya a hiányzások oka szerint (százalék)

Baleset
Anyasági távollét
Egyéb

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

28,4

26,7

26,2

17,9

16,58

12,0

13,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

63,8

61,5

60,9

71,1

80,97

72,1

75,4

7,6

11,7

12,8

10,9

2,25

15,6

11,1
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Az eredmények ugyanakkor azt is mutatják, hogy van még mit
tennünk az ügyfél-elégedettség terén: egyértelmûen látszik, hogy
a munkatársak azt érzik, az ügyfelek elégedettsége továbbra is alacsonyabb, mint szeretnénk. A megállapítás egybecseng a 2015. évi
prioritásainkkal is: az egyik legfontosabb teendônk az ügyfélélmény,
az ügyfél-elégedettség jelentôs növelése, mind bankon belül, mind
bankon kívül, amiért mindannyiunknak sokat kell tennünk.

2014-ben továbbfejlesztettük és új elemekkel bôvítettük felsôvezetôi
HR-riporting rendszerünket, hogy minél teljesebb körû információkkal
támogassuk hatékony emberierôforrás-menedzsment tevékenységünket.
Továbbá kidolgoztunk egy ún. HR-kockázati mátrixot annak érdekében,
hogy minél pontosabban tudjuk elôre jelezni az emberierôforrás-menedzsment tevékenységben mutatkozó nem megfelelô mûködést,
és azokra minél hamarabb eredményes válaszokat tudjunk adni.

Igazodva a bank új felsôvezetôi struktúrájához, 2014-ben újragondoltuk a stratégiai HR-csapat mûködését. Kialakítottuk az üzleti
HR-partner munkakört. A jövôben az üzleti HR-partnerek elsôsorban
a vezérigazgató-helyettesek és közvetlen beosztottjaik HR-támogatását végzik, és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetnek a szervezetfejlesztési feladatokra, illetve a vezetôi kultúra fejlesztésére.
A folyamataink egyszerûsítése, illetve a tehetséges leendô CIB-es
kollégák hatékonyabb azonosítása és megnyerése érdekében 2014ben megkezdtük a toborzási, kiválasztási és beléptetési folyamatunk
felülvizsgálatát, valamint a toborzási eszköztárunk kibôvítését. A teljesen megújult folyamat éles indítására várhatóan 2015 második
félévében kerül sor. Ugyanakkor az elôkészítô munka eredményeként,
már 2015 elejétôl megkezdjük az adatbázisok, valamint a közösségi
média (elsôsorban LinkedIn) széles körû használatát a toborzásban.

VÁLLALATI KULTÚRA – CIB, A SZERETHETÔ BANK

2008.

A CIB Bankban mûködik szakszervezet, tagjainak száma 374 fô
volt 2014. december végén. A szakszervezet képviselôi alkotják az
ún. Szociális bizottság munkavállalói oldalát, amelynek feladata a
munkatársak bizonyos szociális jellegû támogatásainak kezelése.
Konzultációkat folytattunk az Üzemi tanáccsal, különösen a Csoportos
létszámleépítés kapcsán.
A 2013-ban kiírt üzemitanács-választások eredménytelenül zárultak, a következô üzemitanács-választásra 2014 augusztusában
kerülhetett volna sor, amely azonban a munkáltató teljes mértékû
támogatása mellett sem valósult meg.

felsô vezetésével való elégedettség is jelentôsen javult. Mindez megfelel azoknak a céloknak, amelyeket ezen a területen magunk elé
tûztünk tavaly.

HR-TÁMOGATÁS A MINDENNAPOKHOZ

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

Betegség

MUNKAVÁLLALÓK A CIB BANKNÁL

Munkatársaink elégedettsége

Átlagos bérbeállás

2008.
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A törvény által elôírt idôszakos, munkaköri és szakmai alkalmassági
vizsgálatokon való részvétel 2014-ben is a törvényi elôírásoknak
megfelelôen kötelezô volt minden munkatársunk számára. Bizonyos
vezetôi besorolás felett a korábbi évekhez hasonlóan, 2014-ben is
a magasabb kockázati körülményekre való tekintettel a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében évenkénti menedzserszûrést
biztosítunk. A szûrési feladatokat továbbra is az Oxivit orvoscsoport
végzi, amely 1994 óta nyújt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat. Annak érdekében, hogy dolgozóink a lehetô legjobb szolgáltatásban részesüljenek, a 2015-ös év során tendert írunk ki
a foglalkozás-egészségügyi és menedzserszûrés szolgáltatásokra.

A 2013-ban végigvitt kultúraváltási folyamat után, illetve a szintén
ebben az évben lefektetett és meghirdetett, új banki stratégia alapján
2014-ben minden divízióval együtt dolgoztunk a rájuk vonatkozó
stratégiákon. A divíziós munkatársi workshopok során –jellemzôen

nagycsoportos rendezvényeket (30-tól 200 fôig terjedô létszámok)
tartottunk - megismertettük a résztvevôkkel mind az összbanki,
mind pedig a divíziós stratégiát, és a megvalósítás elsô lépései is
átbeszélésre kerültek.

CIB SPIRIT
A 2014-es évben tovább folytatódtak a dolgozói elkötelezettség,
illetve lojalitás megerôsítése érdekében az ún. CIB Spirit programok,
amelyet a lelkes dolgozókból megalakult Spirit nagyköveti csapat
is segít.

Célunk, hogy szerethetô munkahellyé tegyük a CIB-et, amelyre büszkék
lehetünk. Egy erôs és vonzó munkáltatói márkát kívánunk kiépíteni,
amelyben Egyensúlyba kerül a munka és a magánélet aránya, amely
segít bennünket abban, hogy megtaláljuk, és itt tartsuk a tehetséges
kollégáinkat, ezzel is elôsegítve üzleti céljaink teljesítését.
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A 2014-es program egyes elemei:
• „CIB Spirit Család” – A 250 fôs Facebook közösségi oldalunk célja, hogy az otthon lévô kollégáink is elsô kézbôl értesüljenek
a változásokról, esetleges kedvezményes vásárlási és üdülési lehetôségekrôl. Érezzék, ôk még mindig a CIB tagjai.
Az év folyamán rendezvényekkel is fókuszáltunk a családosokra: a Bankfiókák napján kollégáink gyermekei játékos feladatokon
keresztül ismerhették meg szüleik munkahelyét, és az immár hagyományos Mikulás ünnepségen mintegy 840 gyermek és több
mint 700 felnôtt várta a Mikulást.
• „CIB Spirit Karácsony” – Ajándékcsomaggal köszöntük meg a munkatársak egész éves munkáját.
• „CIB Spirit Team Spirit” – Csapatépítési keretet kaptak a szervezeti egységek.
• „CIB Spirit „Tenni tudunk” – A hagyományos civilkezdeményezéseink, önkéntes programok mellett, a CIB Spirit Nagyköveti csapat
„Jótékonyság szívügy” munkája révén valósult meg az a jótékonysági koncert, ahol a Paci Doki Alapítvány részére gyûjtöttünk,
és melynek eredményeként 1 millió forintot tudott az alapítvány felhasználni a mûködésük fenntartására.
• „CIB Spirit Egészség” – Októbertôl januárig 360 munkatársunk vett részt átfogó egészségügyi szûrôvizsgálaton. A roadshow
során partnerünk, a Hungária Med-M Kft. munkatársai 46 vidéki városban keresték fel a CIB Bank fiókjait, hogy kollégáink
munkahelyükön mérethessék fel egészségi állapotukat, novemberben pedig megközelítôleg 500 résztvevôvel a két budapesti
székházunk mellé kitelepült szûrôkamion segítségével vettek részt vizsgálatokon.
• „CIB Spirit Sport” – Támogattuk munkatársaink sporttevékenységét és edzési lehetôséget, részvételi lehetôséget biztosítottunk
különbözô sporteseményeken. Augusztusban az Egerben megrendezésre került Magyar Bankok Sporttalálkozóján a CIB Bank
csapata 9 sportágban, összesen 68 sportolóval vett részt.
• „CIB Spirit Elismerések” - 6 különbözô típusú díjazási formában, összesen 1389 kollégánk örülhetett az év végén vagy év közben
kapható díjaknak, mint például a Vezetôi példakép és az Aranycsapat-díj.
• „CIB Spirit Vakáció”- 2014-ben is lehetôséget biztosítottunk összesen 79 gyermek számára, hogy ez alkalommal a Nógrád
megyei Nôtincsen található Seholsziget gyermektábor két egyhetes turnusában vagy az anyabankunk által biztosított olaszországi
Follonicában töltsék a vakációt.
A munkatársakat egyedi kedvezményes lehetôségekkel segítettük a kikapcsolódásban.
• „CIB Klub” rendezvénysorozat - 2014-ben 4 rendezvényt tartottunk különbözô zenei és szórakoztató programokkal, hogy segítsük
a munkatársak kötetlen találkozását.

A CIB Spirit Nagyköveti csapat programjai:
• A Nagyköveti csapat „Sportos közösség”-e több kollégát is támogatott futóversenyeken és egyéb más sporteseményeken való
elindulásban.
• A csapat szervezett hétvégi szabadidôs programokat is, melynek részvételi díját 50%-ban támogatta a Bank. Ilyen volt a decemberben megszervezett adventi kirándulás Bécsbe, mely nagy sikert aratott a kollégák körében.
• Szintén a Nagykövetek kezdeményezése volt, hogy a jubilálók részesüljenek jutalomban, így az év végi díjkiosztó gálán a 10, 15,
20, 25 és 30 éve nálunk dolgozó kollégákat is ünnepeltük.
• A „Jótékonyság szívügy” csapat közremûködésével több óvoda is megszépült a múlt évben, illetve több rászoruló családnak is
gyûjtöttek már játékokat, iskolaszereket és tanszereket a tanév kezdete elôtt.
• December 6-án a Mikulás ellátogatott a székházakba is a Nagykövetek személyében, és csokoládéval kedveskedtek a kollégáknak.
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ELISMERÉS ÉS KARRIERMENEDZSMENT
2012 óta megújult formában, minden munkavállalóra érvényes teljesítményértékelô rendszer (TÉR) mûködik a Bankban. A teljesítményértékelési idôszakban a teljes szervezeten végigvonuló panelbeszélgetések
biztosítják az értékelések konzisztenciáját a vezetôi szintek és az egyes
divíziók között. Emellett, illeszkedve a Bank új, 2014-2017-ig tartó
stratégiájához, 2014-ben megújítottuk, átdolgoztuk az üzleti területen
dolgozó munkatársakra vonatkozó értékesítésösztönzési rendszerünket. Az átalakítás alapjául tulajdonosunk, az Intesa Sanpaolo Csoport
Nemzetközi Divíziója (ISBD) által kialakított teljesítményértékelési és
ösztönzési folyamatok szolgáltak. Az új, kibôvített rendszerrel célunk,
hogy motiváljuk, és ezáltal megtartsuk sikeres és eredményes kollégáinkat és közvetlen vezetôiket, hogy együtt közösen segítsük stratégiánk
megvalósulását. Az új értékesítésösztönzési rendszer mind a bank,
mind a FUT összes üzleti területén a direkt ügyfélkapcsolatokat ellátó
kollégákra és azok közvetlen vezetôire vonatkozik. A bank minden munkavállalója kap teljesítményére vonatkozó értékelést és karrierépítési
lehetôségeire vonatkozó áttekintést.

Szorosan kapcsolódva a TÉR-folyamatokhoz, karriermenedzsmentrendszerünk is tovább mûködik, amelynek fô céljai, hogy beazonosítsuk és megtartsuk tehetséges munkatársainkat, minden
munkavállalónknak legyen lehetôsége tudatosan végiggondolni,
milyen karrierutat szeretne bejárni a CIB Bankcsoportban, a vezetôk
tudatosan tervezzék meg a csapatukon belüli utánpótlást, és végül
elôsegítsük a divíziók közötti karriermozgást.
Javadalmazási stratégiánk fontos része a széles körû béren kívüli
juttatások rendszere. A cafeteria összege 2014-ben nem változott, a
teljes munkaidôben dolgozók számára havi bruttó 23 750 Ft maradt.
A részmunkaidôben dolgozók továbbra is a cafeteria arányos részére
voltak jogosultak. Ahogy 2013-ban, a 2014-es év során is a dolgozók képviselôinek bevonásával vizsgáltuk felül a cafeteria-rendszer
mûködését annak érdekében, hogy 2015-tôl a dolgozóknak még
szélesebb választási lehetôséget biztosítsunk.

KÜLÖN FIGYELEM A TEHETSÉGEKNEK
2014-ben folytattuk a 2013-ban elindított Vezetôi Tehetség Programot, amely a tehetséges vezetôk és a vezetôi potenciállal rendelkezô
munkatársak beazonosítását, fejlesztését és megtartását szolgálja.
Az elsô évfolyam mellett a másfél éves program második évfolyama
is elindult májusban, 74 új vezetôi tehetség részvételével.
A program résztvevôi számára 3 kategóriában, közel 30 fejlesztési
elem áll rendelkezésre.
• Képzés (10%): pl. vezetôi és vállalatspecifikus tehetség-tréning programok, kompetenciafejlesztô tréningek, stb.
• Láthatóság (20%): pl. mentorprogram, coaching, publikációk, stb.
• Tapasztalat (70%): pl. projektvezetés, projektrészvétel,
rotáció, on-the-job tréning, látogatás másik területen, stb.
A visszajelzések alapján, a program leginkább kedvelt eleme a kötelezô
mentorálási folyamat, melynek keretein belül a Bankcsoport egyes vezetôi
önkéntesen segítik tapasztalataikkal a vezetôi tehetségek fejlôdését.

A 2013 májusában indított Vezetôi Tehetség Program elsô évfolyamának résztvevôi közül 46-an, a második évfolyamból pedig már
11-en kaptak vezetôi kinevezést, vagy kerültek magasabb felelôsségi
szintû vezetôi pozícióba.
2015 januárjában pedig az elsô évfolyamból 83 tehetség zárja le
sikeresen az elsô Vezetôi Tehetség Programot. Ôk ezután az Utánpótlás pool tagjaivá válnak, ahonnan továbbra is igénybe vehetik majd
a program nyújtotta képzési lehetôségeket, és elônyt élvezhetnek
a kinevezések során.
A programot sikerességére való tekintettel 2015-ben is folytatjuk,
immáron a harmadik évfolyammal.
Nagy örömünkre, 2015-ben meghirdethetjük a várva várt Szakértôi
Tehetség Programot is, azon kollégáink számára, akik szakmailag kiemelkedôek, és készek többletenergiát befektetni saját
fejlôdésükbe.

MY WAY
Folytatódtak a vezetôi tréningek, a vezetôi életút fôbb csomópontjaira
fókuszálva (MyWay) 3 különbözô tréningtípust hirdettünk meg: Vezetésrôl nem vezetôknek, Frissen kinevezett vezetôi tréning, valamint
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Változáskezelés és önismeret tréning a tapasztalt vezetôinknek. Ez
utóbbinak a harmadik modulját is kidolgoztuk és meghirdettük, a MyWay
3.3-as modul a változási folyamat tudatos támogatására irányul.
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KÉPZÉSEK – A folyamatos új kihívásokra új készségek és kompetenciák fejlesztése szükséges
Az egy fôre esô átlagos képzési óraszám 50 óra volt, azaz minden munkavállaló átlagosan 2,08 napnyi képzésben részesült
az év során.
• A 2013 év elejétôl indult, átalakított orientációs programjainkon 2014-ben 723 munkatársunk volt jelen.
• 2014 elsô félévében 158, második félévében 144 fô vett részt a Bankcsoport által támogatott angol és olasz nyelvtanfolyamokon
Budapesten, kiscsoportos keretek között.
• Vidéken az év elsô felében 35, a második felében 17 fô részesült nyelvoktatásban, jellemzôen a szerzôdött partnerünk valamely
egységénél.
• A felsôvezetôk közül elsô félévben 34, második félévben 12 fô vett részt egyéni nyelvi képzésen.
• A Vezetôi Tehetség Program keretein belül 49 fô vett részt nyelvi képzésben, közülük 28 fô csoportos képzésben, 21 fô egyéni
képzésben részesült.
• 2014-ben 26 új oktatóanyag került fel a Bankcsoport elektronikus oktatási portáljára, és a kollégák mindösszesen 23 792 db
sikeres vizsgát tettek.

Egy fôre esô éves átlagos képzési óraszám

Óraszám

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

57

42

37,6

36,5
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December 31-i zárólétszám alapján

Képzési óraszámok alkalmazotti kategóriák szerinti bontásban 2014-ben
Összes képzési óraszám

122 936

Vezetô (férfi) óraszám

5 818

Vezetô (nô) óraszám

5 614

Szakértô és beosztott (férfi) óraszám

28 344

Szakértô és beosztott (nô) óraszám

83 160

• A Karriermenedzsment rendszerrel összhangban, mind a vezetôi mind pedig a munkatársi kompetenciákhoz rendelten 2014-ben
is folytattuk a kompetenciafejlesztô tréningeket, a felmerülô fejlesztési igények szerint.
• A lakossági fiókhálózatban 2014-ben a fókusz az értékesítésmenedzsmenten volt. Több olyan célzott programot indítottunk –
elsôsorban a vezetôk számára –, amelyeknek a témája az elismerés-központú motiváció volt. Ezekkel a programokkal a fejlesztô
vezetôi attitûd megerôsítése is célunk volt, aminek hatásra fejlôdhet a bankban dolgozó vezetôk visszajelzés-kultúrája.
• A piaci folyamatokkal összhangban az MNB NHP bevezetését támogattuk egy szakmai alapozó tréninggel, melynek során értékesítési helyzeteket elemeztünk, és a bankárok elméleti tudását segítettük a gyakorlatba átültetni.
• A vállalati banki tanácsadók és fiókvezetôk részére kétnapos Kisvállalkozói hitelezési és salesképzést tartottunk 177 fô részére,
összesen 16 csoportban, valamint a Kisvállalkozói hitelezési oktatás átdolgozásra került, esettanulmányokkal egészült ki, hogy még
inkább gyakorlatorientált legyen, ezáltal segítse az új belépôk munkáját.
• 2014-ben a lakossági orientációs programunkon közel 190 fô vett részt 10 csoportban.

MUNKAESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE
A munkavégzés fizikai körülményeit (megfelelô irodabútorok, világítás,
technikai eszközök, rekreációs helyiségek, étkezési lehetôségek stb.)
igyekszünk optimálisan kialakítani. Így tudjuk ugyanis mérsékelni
az üzemi balesetek kockázatát és a betegségekbôl adódó hiányzások számát, továbbá pozitívan hozzájárulni a munkahelyi teljesítmény javulásához és a munkatársak elégedettségéhez. 2014-ben
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a jelentôs informatikai fejlesztéseknek köszönhetôen minden munkatársunk számítógépe lecserélésre került. Székházainkban bevezettük
a wifiszolgáltatást, így minden helyiségében (irodák, tárgyalók, közös
helységek) lehetôvé vált az internet wifikapcsolaton keresztüli elérése,
ami ugyancsak könnyíti a mindennapi munkavégzést.

KÖRNYEZETI
HATÁSAINK
KEZELÉSE
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Energiafelhasználás összesen
Villamosenergia-felhasználás [p1]

103 159 GJ

Napkollektorok használata révén elkerült üvegházhatású gázkibocsátás (tonna, szén-dioxid egyenértékesben7)
2011.
102 089 GJ

2012.
93 409 GJ

2013.

2014.

123 445 GJ

124 282 GJ

18 648 750 kWh 17 653 388 kWh 17 077 022 kWh 16 650 253 kWh

18 513 907 kWh

Egyéb megújuló energia [p2]

89 061 kWh

80 221 kWh

71 022 kWh

53 407 kWh

57 933 kWh

Földgázfelhasználás [p3]

818 460 m3

784 264 m3

780 781 m3

1 862 098 m3

1 688 910 m3

250 872 l

245 505 l

210 726 l

273 589 l

999 347 l

benzin cégautó

115 044 l

103 323 l

gázolaj cégautó

80 446 l

87 679 l

benzin magánautó

47 982 l

442 637 l

gázolaj magánautó

30 117 l

365 708 l

Üzemanyag-fogyasztás [p4]

Vízfelhasználás

33 466 m3

28 612 m3

28 000 m3

25 014 m3

31 017 m3

154 db

141 db

129 db

129 db

126 db

Papírfelhasználás (irodai A4, A3)

209 779 kg

177 433 kg

175 828 kg

145 787 kg

125 945 kg

Egy fôre esô papírfelhasználás
(irodai A4, A3)

57,41 kg/fô

50,46 kg/fô

63,83 kg/fô

57,58 kg/fô

51,41 kg/fô

Egy fôre esô energiafelhasználás

28,230 GJ/fô

29,040 GJ/fô

33,910 GJ/fô

48,754 GJ/fô

50,727 GJ/fô

Egy irodai m2-re esô
energiafelhasználás [3]

0,930 GJ/m2

1,210 GJ/m2

1,130 GJ/m2

2,302 GJ/m2

1,678 GJ/m2

9 086 t

8 370 t

6 945 t

7 239 t

11 966 t

2,31 t/fô

2,38 t/fô

2,52 t/fô

2,86 t/fô

4,88 t/fô

9,16 m3/fô

8,14 m3/fô

10,16 m3/fô

9,88 m3/fô

12,66 m3/fô

3 653 fô

3 515 fô

2 756 fô

2 532 fô

2 450 fô

110 924 m2

84 371 m2

82 663 m2

81104 m2

74053 m2

GépjármûCsoport

Energiafelhasználásból eredô
CO2-kibocsátás [[4][p5]
Egy fôre esô energiafelhasználásból eredô CO2-kibocsátás
Egy fôre esô vízfelhasználás
Dolgozói létszám
Iroda

KÖRNYEZETI HATÁSAINK KEZELÉSE

A Petrezselyem, Medve utcai két és CIB24 irodaházak tetején mûködô napkollektorok a három központi épület használati melegvízének
elôállítására szolgálnak. A napkollektorok 2013-ban 8444 m3 földgáz megtakarítását eredményezték, ami hozzávetôleg három átlagos
családi ház éves gázfogyasztásával egyezik meg.6

Legfontosabb eredményeink és akcióink 2014-ben:
2010.
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2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

24

17,94

16,33

14,3

10,75

13,19

• 2014-ben irodai papírfelhasználásunk már 100%-ban újrahasznosított papír volt.
• Ügyfeleink részére küldött kivonatok esetében a marketingüzenetekhez használt leafletek (hírlevelek számlakivonatok mellé
csomagolva) szintén újrapapírból készülnek; ezek száma 2014-ben mintegy 2,2 millió darab volt.
• 2014-ben belsô kampányt indítottunk az elektronikus számla választása érdekében, abból a célból, hogy csökkentsük nyomtatásból
és papírfelhasználásból származó környezeti terheinket. Éves szinten csak a dolgozói számlakivonatok elôállításához 26 424 db
borítékot használtunk fel 2013-ban és 21 623-at 2014-ben.
• A borítékokba összesen 2013-ban összesen 43 464 db lapot, 2014-ben 56 803 db lapot tettünk bele.
• Az erre a célra felhasznált éves papírmennyiség összsúlya 2013-ban 720 kg, nyomtatási költsége pedig a teljes évet nézve
6 918 912 Ft volt.
• Nem csökkent a kerékpárral munkába járás népszerûsége, biciklitárolóink a tavalyi évben is teljes kapacitáskihasználtság mellett
mûködtek, mind a 176 férôhely állandó foglaltsága alapján.
• A képzési programok elôkészítése és megvalósítása során különös figyelmet szentelünk természeti, gazdasági és társadalmi
környezetünk értékeire, törekszünk az erôforrásokkal való felelôsségteljes, pazarlás nélküli gazdálkodásra. Ennek érdekében az
elektronikus kommunikációt részesítjük elônyben (pl. meghívók, tájékoztatók, tananyagok küldése során), illetve amennyiben
elkerülhetetlenül szükséges a papíralapú dokumentáció, azt gazdaságosan, 2 oldalas nyomtatással készítjük el.
• Belekezdtük egy energiatudatossági kampány elôkészítésébe, amelynek keretén belül a székházakban és a bankfiókokban is az
energiahatékonyságra, tudatosságra felhívó matricákat helyezünk ki 2015-ben.
• Tovább folytattuk a régi, korszerûtlen szünetmentes egységek (UPS) lecserélését. A korszerû, kisebb méretû, energiahatékony
UPS-ek üzembe helyezésével kb. 10 %-kal csökkent a szünetmentes energiafelhasználás, ezzel hasonló mértékben a CO2-kibocsátás, és a megnövekedett akkumulátor-élettartam miatt jelentôs csökkenés várható a veszélyes hulladékok mennyiségében
is az elkövetkezô 5-6 évben.
• A tavaszi és ôszi Bringázz a munkába! akció során 11 csapatban összesen 21 CIB-es versenyzett, akik közül 19-en teljesítették
a kampányelvárásokat (legalább 8 alkalommal jöttek be kerékpárral a kampány 5 hete során).
Összesen
Tekert km
Elégetett kalória
Megtakarított CO2
Spórolt benzin
Csapattagok száma
Dolgozók hány %-a BAM-ol?
Teljesítôk száma

2014-es kampány alatt

29 700 km

5 149 .40km

2 957 168 kcal

17 413 kcal

24 125 kg

958 kg

3 994 768 Ft

158 602 Ft

217 fô

21 fô
1%
19 fô

• Elôször öt évvel ezelôtt, 2010-ben csatlakozott a CIB Csoport a WWF nemzetközi klímavédelmi kezdeményezéséhez, a Föld órájához. 2014-ben is vállaltuk, hogy a Föld órája alatt központi épületeink külsô megvilágítását lekapcsoljuk ott, ahol ez technikailag
megoldható, rámutatva ezzel is a klíma- és környezetvédelem fontosságára.

Amennyiben a napkollektorokéval azonos teljesítményt földgázfelhasználással valósítottuk volna meg (Az Intesa által alkalmazott váltószám 2011-ben 1 m3 gáz=9,5 kWh, 2010-ben 1 m3 gáz=9,6kWh, korábbi években az energetikusunk által megadott 1 m3 gáz=9,5
kWh-t alkalmaztuk).
7
Váltószám: 1,934 kg/m3 (Intesa), kazánhatásfokkal nem számolunk az Intesa ajánlása alapján.
6
Forrás: Az utaztatási cégünk listája és az ISP CSR szakértôjének javaslata alapján a www.jpmorganclimatecare.com CO2-kalkulátorát
használtuk.
6
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A CIB Bank 2014-ben összesen 26 547 000 forint értékû támogatást nyújtott 37 település 61 bankfiókja közremûködésével, amellyel
megközelítôleg 30 000 embernek segített megkönnyíteni hétköznapjait.

FÔBB PROGRAMJAINK
Lakossági élelmiszergyûjtô hétvége a szebb karácsonyért
Immáron negyedik éve volt kiemelt programunk tavaly az országos élelmiszergyûjtési hétvége a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttmûködve.
Amellett, hogy minden rászoruló hazai család pénzadományokkal
való segítése is szükséges, fontos szerepet játszanak a tárgyi vagy
élelmiszeradományok is. Ez utóbbiak különösen ünnepek közeledtével
kapnak szerepet, mivel a közös fôzés, a meghitt családi étkezés
élményét hozhatják el a nélkülözô családok számára.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és az országos élelmiszergyûjtési
hétvége kezdeményezés olyan karitatív együttmûködésre ad módot, mely
üzleti érdektôl mentes lehetôséget biztosít munkatársaink és ügyfeleink
bevonására, és maradéktalanul eleget tett a CIB Csoport felelôsségvállalási
elveinek. A rekordszámú CIB-önkéntest mozgósító és a 2011-es év egyik
legnagyobb élelmiszergyûjtési országos programjává váló karitatív gyûjtés
eredményeit látva a programot már kiemelt támogatóként folytattuk.

Kedvezményezettek száma

Gyûjtött élelmiszer mennyisége (tonna)
30 000
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20 000
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2012.

80
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Gyûjtôhelyszínek száma

2011.

93

2012.

2013.

256

257

2013.

2014.

A gyûjtés eredményességét fokozta, hogy fióki munkatársaink értékesítési tapasztalataikat is sikerrel hasznosították az akció során.
Emellett mintegy 100 olyan kollégánk is részt vett a gyûjtésben,
aki családtagjait is elhozta. 2013-ban és 2014-ben az önkéntesek
mellett több hazai híresség is a kezdeményezés mellé állt, így a
társadalmi üzenet hatékonyabban megjelenhetett a médiában. Az
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2011.

2012.

Méltó helyre kerültek a megmaradt „Szia Szimba” ajándékok
A Bankunk korábbi, „Szia Szimba” programjában részt vevô gyerekek, a takarékoskodásukért gyûjtött matricákat minden évben
ajándékokra válthatták be. A program megszüntetésével fennmaradt
ajándéktárgyaknak pedig szerettünk volna méltó helyet találni. Így
nem is oly hosszas gondolkodás után, a megmaradt Alexandraés Intersport-utalványokat összesen 25 iskolának adományoztuk
1,3 millió forint értében.

Az utalványokból az iskolák könyveket és sporteszközöket vásároltak, melyeket az iskolai évzáró alkalmával az iskola büszkeségei,
a tehetséges diákok kapnak meg.
Az utalványok átadásával nem csak segíthettünk az állandó anyagi
nehézségekkel küzdô iskoláknak, de reméljük, hogy felejthetetlen nyári
élményekhez juttatjuk azokat a gyermekeket, akik szorgalmukkal,
példamutatásukkal méltán kiérdemlik a megvásárolt ajándékokat.

Sportmez adományozása az SOS Gyermekfalu számára
Kassai Viktor játékvezetô jóvoltából egy sárga játékvezetôi mez került
kalapács alá a 2014-ben Bajnokok Ligája-döntôt vezetô mérkôzésvezetôk aláírásával, de az AC Milan játékosának, Pazzininek saját kezû
aláírásával ellátott pólóját is felajánlottuk a Gyermekfalu számára.

Az ügyfelek nyitottságának és segíteni akarásuknak köszönhetôen
a licit eredményeként 450 ezer forint gyûlt össze az intézmény javára,
melyet a gyermekek nyaraltatására fordítottak.

Szívügyünk a jótékonyság
gatásával és az összes munkatárs bevonásával számos programot
valósított meg. A programok intézményi kedvezményezettjeire a munkatársaktól vártunk javaslatokat pályázat útján, a beérkezett nonprofit
szervezetek mindegyike szigorú jogi, compliance- és kommunikációs
vizsgálat alapján került kiválasztásra.

Lovakkal a mozgás élményéért!
A Petô Intézetben tanulók közül 12 mozgássérült kisgyermek részére biztosítottunk lovasterápiával egybekötött élménynapot Nagytarcsán.

Az akció nem szólt másról, mindössze egy zsákról, amelynek tartalmát munkatársaink (meghatározott kereteken belül) tetszés szerint
állíthatták össze. 3–14 év közötti gyermekek részére gyûjtöttünk

500

2012.

támogattuk. Az adománnyal lehetôségünk nyílt arra, hogy a kórház
számára átadott új szárnyban kialakításra kerülô gyermek-játszószobát berendezzük és felszereljük különbözô játékokkal és egyéb
– gyógyulást is elôsegítô – fejlesztô eszközökkel.

Szeretetzsák akció

300

2011.

2014.

700

173

2014 végén a korábbi évek hagyományait folytatva önkéntes jótékonysági gyûjtést szerveztünk a KKV-Lízing-üzletág kezdeményezésével, az egész bankra kiterjedôen. A töb mint 1,5 M Ft összegyûlt
támogatással a Heim Pál Kórház onko-hematológiai osztályát

A Spirit nagyköveti csapatán belül 2012 augusztusában alakult a
Jótékonysági Szívügy csapat 10-12 fô részvételével. Fô céljuk, erôsítve a CIB Csoport támogatási politikáját, a beteg és/vagy hátrányos
helyzetû gyermekek megsegítése, támogatása a szívügy különbözô
akcióival, programjaival. A csapat a 2014. év folyamán a Bank támo-

CIB-önkéntesek száma
230
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Adomány a Heim Pál Gyermekkórháznak

Büszkén mondhatjuk, hogy évek óta központi, illetve helyi szintû önkéntes programokat valósítunk meg, rendszeresen részt veszünk a Bátor
Tábor nyári programjainak elôkészítésében, illetve iskolák, kórházak, óvodák, parkok önkéntes felújításában, ezzel is felelôsen támogatva
közvetlen környezetünket, hiszen munkatársaink maguk is a helyi közösségek tagjai. Ezért pontosan látjuk magunk körül azokat a területeket,
ahol segítségre van szükség, ezeket pedig a rendelkezésre álló eszközökkel próbáljuk meg támogatni.

15 000
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2013.

350

2014.

összegyûjtött tartós- és szárazélelmiszer-adományok pedig a gyûjtés
után ugyanazon település helyi civil szervezeteinek segítségével kerültek szétosztásra – még karácsony elôtt – a rászoruló családok között.

elsôsorban játékokat, könyveket, használati tárgyakat, mint például
füzet, ceruzakészlet Az összegyûlt, busznyi ajándékot nagy örömmel
fogadták a támogatott alapítványok képviselôi.

Óvodafelújítási sorozat a szebb környezetért
A Jótékonysági Szívügy csapat óvodákban, bölcsôdékben vállalt
felújítási munkákat régiónként haladva. 2014-ben a keleti régióban
található intézményeket célozták meg, 2015-ben pedig a nyugati
régióban tervezik mindennek a folytatását.
Programsorozatunk elsô állomása 2014. július 26-án Egerbe vezetett,
a Széchenyi utcai óvodába, ahol az egri fiókban dolgozó kollégákkal
három mini galériát, valamint ablakokat csiszoltunk, lakkoztunk,
a gyerekek több éve meglévô fakockáit hoztuk festhetô állapotba.
Második helyszínünk 2014. augusztus 2-án a Gödöllôi Református

Óvoda volt, ahol a kis csapat és a vállalkozó fióki dolgozók fajátékokat
festettek, az óvoda udvarán nagytakarítást végeztek.
A nyári szünetrôl visszatérve 2014. szeptember 20-án Miskolcon
jártunk a Nyitott Ajtó Baptista Óvodában, ahol egy 80 nm-es fehér
falra felrajzolt mesét kellett kifestenünk, valamint az udvaron található
ajtókat lecsiszolni, lefesteni.
Idei túránk záró helyszíne pedig szintén Eger volt 2014. szeptember
27-én, ahol a Kreatív Élet Alapítvány waldorf iskolájában végeztek
a kollégák és az önkéntesek felújítási munkálatokat. Volt itt kertészkedés, kerítéscsiszolás és festés.

A programban fontos szerepük volt még az áruházláncoknak, a helyi
hozzáértô karitatív szervezeteknek és az önkormányzati intézményeknek.
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Ritmusterápia a fogyatékkal élô gyermekekért
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Szakmai szervezetek

A fogyatékkal élô gyermekek kezelését lovas terápiával segítô Paci
Doki Alapítvány mûködésének támogatásához szerveztünk jótékonysági koncertet dolgozói összefogással. A jótékonysági est bevételébôl
a lovasterápia feltételeinek biztosítása vált lehetôvé.
A Ritmusterápia egy olyan jótékonysági est volt, amelynek segítségével a megvásárolt belépôjegyekbôl befolyó összegbôl a Paci
Doki Alapítvány fennmaradását segítette elô a pénzintézet. A kezdeményezés a CIB munkahelyi zenekarának, a CIB Bank dolgozóiból
összeállt ReCIBrock, valamint meghívott vendégként az Asztalhoz,
emberek elnevezésû formáció fellépésével, Éliás Gyula Junior és a
Bank dolgozóinak összefogásával valósult meg.
A beérkezô adományokból több mint félmillió forint gyûlt össze, amelyet
a CIB Bank további 500 ezer forinttal egészített ki. Így az alapítvány
összesen picivel több, mint egy millió forint adományból gazdálkodhat.
A lovasterápiás fejlesztést az alapítvány díjmentesen végzi.

A CIB Bank az elmúlt években is szervezett hasonló jótékonysági
estet dolgozói körében, melyek során többnyire hasonló összeg gyûlt
össze, amellyel különbözô szervezeteknek nyújtott a pénzintézet
átmeneti segítséget.
2014-ben a Bank önkéntes munkájának köszönhetôen támogatott
Alapítványok listája:
Kék Vonal Krízis Alapítvány
Lámpás 92 Alapítvány
PaciDoki Alapítvány
Petô Intézet
SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Szervezeti Tagságok
Magyar Bankszövetség
SEPA Magyarországi Egyesület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara

TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS: A CIB ALAPÍTVÁNY 2014-BEN
A CIB Alapítvány 2014-ben a korábbi, kiemelt partnerek közül
megújította az együttmûködést a Bátor Tábor Alapítvánnyal, illetve
a bódvalenkei freskófalu projekttel (Magyar Református Szeretet-

A szakmai szervezetekkel kialakított együttmûködésünk is a közösségi kapcsolataink fontos részét képviseli. A gazdaság és a társadalom
különbözô területeit képviselô szervezetek olyan érdekszövetségek, amelyek egy-egy jól körülhatárolható cél mentén szervezôdnek. A részvételünk ezekben a szervezetekben két alapvetô ok miatt fontos. Egyrészt lehetôséget ad a szakmai párbeszédre, másrészt strukturált
érdekszövetségként a Bankcsoport és a bankszektor érdekeit ily módon is képviselni, védeni tudjuk. A tavalyi év folyamán felülvizsgáltuk
és racionalizáltuk szervezeti tagságainkat, az év végére összesen 16 szervezet szakmai munkájában vettünk részt.

Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara

szolgálat), de újabb projekteket nem vontunk be a kedvezményezetti
körbe, amelynek az oka az Alapítvány forrásainak csökkenése. Az év
folyamán összesen 9 millió forint odaítélésérôl döntött a kuratórium.

CIB Alapítvány kedvezményezettjei 2014-ben

Magyar Forex Társaság
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
ACCA

• Bátor Tábor Alapítvány
• Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (Bódvalenke)

Belsô Ellenôrök Magyaroszági Közhasznú Szervezete
ISACA Magyarországi Egyesület

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

IIF
51,1

Magyar Reklám Szövetség

45,3

Magyar Önszabályozó Reklám Testület
34,6
Magyar Lízing Szövetség
24,9

23,2

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége
9,0

2009.
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Magyar Faktoring Szövetség

2014.
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GRI INDEX
Indikátor

Rövidített leírás

Oldalszám

Stratégia és analízis
G4-1

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

7.

G4-3

A szervezet neve

13.

G4-4

Elsôdleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások

13.

G4-5

A szervezet központjának helyszíne

13.

G4-6

Azok az országok, amelyekben a vállalat mûködik

13.

G4-7

A tulajdon természete és jogi formája

13.

G4-8

A kiszolgált piacok

13.

G4-9

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

13.

Oldalszám

G4-10

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

40.

G4-11

Kollektív szerzôdés hatálya alá tartozó munkatársak aránya

G4-12

A beszállítói lánc bemutatása

G4-13

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

G4-17

a) A szervezet konszolidált pénzügyi jelentésében felsorolt b) A jelentésben nem
szereplô, de a konszolidált pénzügyi jelentésben szereplô szervezetek felsorolása

8.

G4-18

A jelentés tartalmának meghatározására alkalmazott folyamat

9.

G4-19

A folyamat során meghatározott lényeges ügyek felsorolása

9.

G4-20

Minden lényeges ügy tekintetében jelezzük, hogy a jelentéstevô szervezeten belül
mely egységekre vonatkoztatva mutatjuk be

9.

G4-21

Minden lényeges ügy tekintetében jelezzük, hogy a jelentéstevô szervezet mely külsô
érintettjeire van közvetlen hatással

10.

G4-22

A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének indoklása és
hatásának magyarázata

Nincs módosítás

G4-23

Az elôzô jelentéstételi idôszakhoz képest a jelentés kiterjedési körében, határaiban
vagy mérési módszerekben bekövetkezett jelentôs változások

Nincs változás

Érintettek bevonása

37.
16–17.

Külsô kezdeményezések iránti elkötelezettség

58

Rövidített leírás

Azonosított lényeges ügyek és a jelentés határai

Szervezeti profil

G4-24

Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen formájú párbeszédet folytat

22.

G4-25

Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei

22.

G4-26

Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása

22., 26–27.,
33–35., 45–46.

G4-27

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

22., 26–27.,
33–35., 45–46.

A jelentés paraméterei

G4-14

Az elôvigyázatosság elve hogyan érvényesül a szervezeten belül

G4-15

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

62–63.

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

57.

G4-16

Indikátor

21.
G4-28

A jelentéstételi idôszak meghatározása

8.

G4-29

A legutóbbi jelentés dátuma

8.

G4-30

A jelentéstételi ciklus meghatározása

8.

G4-31

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

G4-32

GRI Tartalmi index

G4-33

Külsô tanúsítással kapcsolatos gyakorlat

66.

58–61.
10.
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G4-34

Rövidített leírás
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Oldalszám

Termékfelelôsség
A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása

15–17.

Etika és integritás
G4-56

Indikátor

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

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

12.

G4-57

19–20.

G4-58

19–20.

G4-PR5

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

26–27.

G4-PR7

Jogszabályi, etikai nem megfelelésbôl eredô bírságok marketingkommunikáció terén

26–27.

G4-PR8

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

26–27.

G4-PR9

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

22.

Vezetési szemlélet

Társadalom

Gazdaságiteljesítmény-indikátorok

G4-SO1

Mûködési egységek aránya, ahol a helyi közösséggel együttmûködések, hatásvizsgálatok és fejlesztési programok valósulnak meg.

54., 56.,

20.

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

25.

G4-SO4

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

G4-EC5

Arányszám-sor: az átlagos kezdô fizetés a helyi minimálbérhez viszonyítva a szervezet
jelentôsebb telephelyein (országos adat van)

43.

EN

Környezetiteljesítmény-indikátorok

G4-EC9

Helyi beszállítóknak történt kifizetések aránya

37.

G4-EN1

Felhasznált anyagok mennyisége

50.

G4-EN3

Energiafelhasználás a szervezeten belül

50.

G4-EN6

Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések révén megtakarított
energia mennyisége

51.

G4-EN16

Energiafelhasználásból eredô CO2 kibocsátás

51.

G4-EN19

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó kezdeményezések és
az elért kibocsátáscsökkenések

51.

G4-EN27

A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak mérséklését célzó kezdeményezések

51.

G4-EC1

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka
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G4-LA1

A teljes munkaerô fluktuációja

41–43.

G4-LA2

A teljes és részmunkaidôben foglalkoztatott munkaerô juttatásai a mûködés fôbb
területei szerinti bontásban

G4-LA6

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

44.

G4-LA9

Az egy fôre esô, éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

48.

G4-LA10

A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok

48.

Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok

G4-LA11

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

47.

G4-FS6

Üzletági portfóliók megoszlása régió, ügyfélméret (pl. mikro/kkv/nagyvállalat) és
iparág szerint

34.

G4-LA13

A férfiak és nôk alapfizetésének aránya beosztási kategória szerint

44.

G4-FS14

A hátrányos helyzetûek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását célzó
kezdeményezések

28–29.

G4-FS16

A társadalom pénzügyi ismereteinek fejlesztését célzó kezdeményezések

45.

35.

61

CIB CSOPORT

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

ÖNKÉNTESSÉG – KULTÚRÁNK RÉSZE

CIB CSOPORT

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

ÖNKÉNTESSÉG – KULTÚRÁNK RÉSZE

MEGFELELÉS AZ ENSZ GLOBÁLIS MEGÁLLAPODÁS ALAPELVEINEK
Globális megállapodás alapelvek

Teljesítményünk

Kapcsolódó GRI
indikátorok

Emberi Jogok

Teljesítményünk

Kapcsolódó GRI
indikátorok

Környezetvédelem

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

• Elköteleztük magunkat az emberi jogok védelmére, megfelelve az 1948ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának. Ugyanezt várjuk el minden
hazai és nemzetközi partnerünktôl.
• Bankunk mûködése során maximálisan tiszteletben tartja Magyarország
Alaptörvényét, illetve az általános hazai és nemzetközi emberjogi, etikai
megállapodásokat.
• Ügyfeleink személyes adatainak biztonságát kiemelt prioritásként kezeljük, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat kivizsgáljuk, lépéseket
teszünk, hogy a panaszok számát minimálisra csökkentsük.
• Méltányos és kielégítô munkafeltételeket és fizetést, valamint széles körû juttatásokat biztosítunk munkatársainknak (lásd 2.2 fejezet).
Az átlagos kezdôfizetés a minimálbér közel háromszorosa.

• G4-56
• G4-EC5
• G4-LA6;
• G4-LA12;
• G4-LA13
• G4-PR8

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

• 2012-ben is folytattuk az Etikai kódex és az erre alapuló Magatartási Irányelvek implementációját. 2012 egyik legjelentôsebb, házon belüli lépése az
új etikai eljárásrend frissítése és a rendszer belsô elfogadtatása volt.
• 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.
• 2012-ben tovább folytattuk a bankfiókok akadálymentesítését, több fiók
esetében elindítottuk az akadálymentesítéshez szükséges engedélyeztetési eljárást, valamint a könnyebben használható ATM-ek telepítését.

• G4-56
• FS14

Munkaügy
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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
2012 év végén 303 fô volt tagja.

4. Küszöbölje ki minden formában
az erôszakolt és a kötelezô munkavállalást.

• Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és Magyarország Alaptörvényének megfelelô pontjait.
• Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére, megfelelve az
1948-ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának.

5. H atékonyan szüntesse meg
a gyermekmunkát.

• Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és Magyarország Alaptörvényének megfelelô paragrafusait.

6. A munkavállalásban és foglalkoztatásban küszöböljön ki minden
diszkriminációt.

• Etikai kódexünkben nyilatkozunk arról, hogy 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.
• Szervezetünk nyitott arra, hogy bizonyos pozíciókban mozgáskorlátozott
munkatársakat alkalmazzon. 2012-ben összesen 20 megváltozott
munkaképességû 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. Hosszú távú célkitûzésünk az „egyenlô
munkáért egyenlô bért” alapelv maradéktalan megvalósítása.

• G4-11

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

• 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.
• Egyes szerzôdéseinkben rögzítjük, hogy a szállító a szerzôdés teljesítése
során köteles környezetbarát technológiákat alkalmazni, környezetbarát
termékeket és anyagokat felhasználni, és törekedni a keletkezô hulladékok 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.

• G4-EN8,
• G4-EN18,
• G4-EN19

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

• Kiterjesztettük a szelektív hulladékgyûjtés lehetôségét két újabb székházra.
• 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 munkatársaink számára.

• G4-EN6,
• G4-EN19,
• EN26

9. B átorítsa a környezetvédelmi
technológiák fejlesztését és terjesztését.

• Igyekszünk szerepet vállalni a környezetkímélô energiafelhasználás
tudatosításában, ezért támogatjuk munkatársaink és különbözô civilszervezetek ilyen irányú törekvéseit és munkáját.

• G4-EN6,
• G4-EN19,

• Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit.
• Bankunk elfogadta az Etikai kódexét és a munkatársaktól elvárt viselkedést 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.

• G4-56
• G4-SO4

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

• G4-56
• G4-LA12,
• G4-LA13
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Köszönjük a CIB Csoport szakértôinek és az Alternate Tanácsadó
Kft.-nek a jelentés elkészítéséhez nyújtott segítségét.

CIB BANK ZRT.
Központ:
1027 Budapest, Medve utca 4–14.
1537 Budapest, Pf. 394
Telefon:
(1) 423 1000
Telefax:
(1) 423 6500
SWIFT:
CIBH HU HB
E-mail:
cib@cib.hu
Web:
www.cib.hu
www.cibalapitvany.hu
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CIB Társadalmi kapcsolatok elérhetôsége
– a jelentéssel kapcsolatos további információk
E-mail:
fenntarthatosag@cib.hu
Nonstop telefonos ügyfélszolgálat
CIB24:
06 40 242 242
Külföldrôl:
(+36 1) 399 8877

