
2010-es megalapítása óta a GRÁNIT Bank stratégiai célja, hogy innovatív digitális meg-
oldásokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé tegye a pénzügyek intézését. A 
Bank küldetésének tekinti, hogy a stratégia megvalósítása során a pénzügyi tudatosság 
fejlesztése mellett erősítse a környezettudatos szemléletmódot is a Bank partnereiben, 
ügyfeleiben. A Bank által alkalmazott merőben újszerű, digitális működési modell az 
ügyféligényeket fókuszba helyezve az ügyfélélmény fokozására törekszik, költséghaté-
kony működés mellett, miközben a pénzügyek intézésének teljes digitalizációjával elő-
segíti a környezettudatos, és fenntartható gazdasági működést. Meggyőződésünk, hogy 
a GRÁNIT Bank digitális működési modellje hozzájárul a felelős, fenntartható fejlődés 
társadalmi megvalósításához.

A GRÁNIT Bank fenntarthatósági stratégiájának alapja, a digitális banki megoldások fej-
lesztése mentén kialakított szolgáltatások. Az információtechnológia nagy ütemű fejlő-
dése következtében a társadalom egyre inkább a digitalizáció felé orientálódik, amellyel 
új igények jelennek meg a pénzügyi szektorban, illetve lehetővé válik, hogy a digitális 
technológia segítségével a bankok is mind növekvő mértékben hozzájáruljanak a kör-
nyezettudatos, erőforrás-kímélő pénzügyi szolgáltatások nyújtásához. A GRÁNIT Bank 
kiemelt szerepet szán a lakossági ügyfélszerzés és a pénzügyi tranzakciók elektronikus 
csatornákon keresztül történő, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járó lebonyolítá-
sának (szemben a lényegesen nagyobb ökológiai lábnyomot hagyó bankfióki kiszolgálá-
si modellel), így növelve az ügyfélélményt és csökkentve a káros környezeti hatásokat.

A GRÁNIT Bank az ESG (Environmental, Social, Governance) faktorokra építve határozza 
meg fenntarthatósági stratégiájának szerkezetét. 
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KÖRNYEZETI SZEMPONTOK (ENVIRONMENTAL FACTORS)

A GRÁNIT Bank büszke arra, hogy digitális szolgáltatásai és folyamatai révén hozzájá-
rulhat a környezettudatos, digitális pénzügyi szolgáltatások elterjesztéséhez. A GRÁNIT 
Bank a környezeti szempontokon belül 4 kiemelt célt határozott meg. 

Környezettudatos belső működés Károsanyag-kibocsátás csökkentése

Energiafelhasználás csökkentése Fenntarthatóság támogatása

A GRÁNIT Bank a digitális bankolás elősegítésével, illetve pénzügyi termékeivel, környe-
zettudatos belső folyamataival hozzájárul a papírfelhasználás jelentős mértékű csök-
kentéséhez. A XXI század adta technológiai fejlődés eredményeit felhasználva a GRÁ-
NIT Bank szakítani kíván a hagyományos bankfióki rendszerrel, ehelyett az ügyintézést 
a virtuális térben kívánja megvalósítani, jelentős mennyiségű erőforrást megtakarítva és 
minimalizálva saját ökológiai lábnyomát. 

A GRÁNIT Bank digitális bankként arra törekszik, hogy az ügyfelek minél kevesebb uta-
zással, és környezettudatosan tudják elintézni banki ügyeiket, megtakarítva ezáltal az 
utazással járó időt és károsanyag-kibocsátást. A Bank így járul hozzá a szén-dioxid kibo-
csátás csökkentéséhez és ezáltal a globális felmelegedés visszaszorításához. A Bank 
célja, hogy példát mutasson a környezetvédelmi tudatosság terén, és elősegítse a 2015-
ben aláírt Párizsi Klímaegyezményben meghatározott célkitűzéseket. 

A globális felmelegedés egyik legfőbb okozója a hagyományos fosszilis energiahor-
dozók felhasználása, amely korábban sosem látott mértékű szén-dioxid, metán, nitro-
gén-dioxid, illetve egyéb üvegházhatású gáz, továbbá az élővilág pusztulásához vezető 
károsanyag kibocsátással jár. A környezeti problémák megoldásának egyik alapköve a 
megújuló energiatermelés. A GRÁNIT Bank aktívan támogatva a klímavédelmi célkitűzé-
seket, kiemelten kezeli a hitelezés során a zöldenergia termeléshez kapcsolódó fejlesz-
tések finanszírozását. A környezetbarát, tiszta energiatermelés nagyban hozzájárul a 
magyar gazdaság mozgató rugójának számító vállalati szektor szénmentesítéshez és 
ezen keresztül a fenntartható gazdasági fejlődéshez.

Hisszük, hogy a klímaváltozással járó környezeti hatások a pénzügyi szektor számára 
komoly kockázatot jelentenek, így ezek felderítése és kezelése elengedhetetlenül fontos. 
A GRÁNIT Bank törekszik a környezeti változásokkal járó működési és hitelkockázatok 
felderítésére és megfelelő kezelésére.

A fenntartható fejlődést a Bank a mindenki számára elérhető, nemzetközileg is „zöld-
nek” tekinthető termékek segítségével kívánja elérni. A GRÁNIT Bank hosszútávú cél-
kitűzései között szerepel a társadalmi igényeknek megfelelő zöld termékek folyamatos 
fejlesztése, választékának további bővítése. Portfólióját folyamatosan felülvizsgálja és 
hozzáigazítja a kitűzött célokhoz. 



A GRÁNIT Bank Zrt. a zöld pénzügyi termékek tekintetében az International Capital 
Market Association (ICMA) iránymutatásának figyelembe vételével kétszintű fogalom-
rendszert alkalmaz. Ennek megfelelően első szinten egy általános jellegű, tágabb zöld 
termék definíciót alkalmaz, míg az egyes terméktípusokra (pl. zöld bankszámla, zöld 
jelzáloghitel, zöld betét stb.), azok sajátosságait figyelembe véve külön fogalommegha-
tározásokat alakított ki. 

A. Zöld termékfogalom első, általános szintje

Fentieknek megfelelően zöld pénzügyi terméknek minősül minden olyan, a Bank által 
értékesített pénzügyi termék, amely közvetve vagy közvetlenül hozzájárul az éghajlatvál-
tozás mérsékléséhez, illetve a környezetszennyezés integrált megelőzéséhez és csök-
kentéséhez, azáltal, hogy támogatja az energiahatékonyság növelését, illetve a megújuló 
energiaforrások arányát, továbbá megelőzi a környezetre káros anyagok kibocsátását.

B. Zöld termékfogalom második szintje, egyes zöld terméktípusok

 Zöld bankszámla
A GRÁNIT Bank Zrt. által a nemzetközi gyakorlat figyelembe vételével kialakított zöld 
fogalom alapján zöld bankszámlának minősül minden olyan fizetésiszámla, amely 
100%-ig online megnyitható, továbbá amelyhez kötődő ügyintézés a jogszabályi kere-
tek között teljes egészében online módon elintézhető. 

 Zöld vállalati hitel 
A GRÁNIT Bank Zrt. fogalomrendszere alapján zöld vállalati hitelnek minősül minden 
olyan vállalati hitel, amelynek hitelcélja energiahatékonyság növelés, megújuló ener-
giafelhasználás bővítés, vagy CO2 kibocsátáscsökkentés finanszírozása. 

 Zöld lakossági jelzáloghitel
A GRÁNIT Bank Zrt. zöld jelzáloghitelnek minősít minden olyan fogyasztónak nyúj-
tott jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönt, amely a fedezeti ingatlan energiahaté-
konyságát legalább 30%-al növeli, vagy amely részben vagy egészben megújuló ener-
giaforrás telepítésének finanszírozására vagy legalább BB energetikai besorolású új 
vagy használt ingatlan vásárlására irányul. 



TÁRSADALMI SZEMPONTOK (SOCIAL FACTORS)

A GRÁNIT Bank a társadalmi felelősségvállalási stratégiájával összhangban folyama-
tosan törekszik a lakosság környezettudatosságának növelésére. Ennek következtében 
folyamatos jelentésekkel kívánja felhívni a figyelmet a klímaváltozás hatásaira, és a di-
gitális bankolás környezetre gyakorolt pozitív hatásaira. A GRÁNIT Bank a klímaváltozás 
elleni harcot közös ügynek tekinti. Ennek megfelelően a Bank aktív részvételével hoz-
zájárul a bankközi együttműködés támogatásához. A GRÁNIT Bank nemcsak ökológiai 
lábnyomának csökkentésével, illetve környezettudatos működésével, de környezetvédel-
mi célú projektek támogatásával, illetve tanulmányok írásával is részt kíván venni a klí-
maváltozás hatásainak csökkentésében, illetve Magyarország fejlesztésében.

A Bank folyamatosan törekszik a környezetváltozással járó működési kockázatok felde-
rítésére és értékelésére. 

A GRÁNIT Bank digitális bankként elkötelezett az ENSZ 193 tagállama által 2015. szep-
tember 25-én New Yorkban elfogadott fenntarthatósági dokumentumában foglalt célok 
hazai megvalósításáért. A hosszú távon fenntartható, környezettudatos pénzügyi szol-
gáltatások nyújtása mellett, anyagi eszközökkel is támogatja a környezettudatos banki 
modell elterjesztését.

IRÁNYÍTÁSI SZEMPONTOK (GOVERNANCE FACTOR)
A GRÁNIT Bank működési modellje összhangban áll a környezetvédelmi célok megvaló-
sításával. A Bank vezetése az éves teljesítmények értékelésnél figyelembe veszi a fenn-
tarthatósági célkitűzések teljesítésének eredményességét, a bank aktívan támogatja 
munkatársainak fenntarthatósággal kapcsolatos oktatását, növelve ezáltal a szükséges 
szaktudást. A Bank etikai kódexe a Bank minden tagja számára kötelezően előírja a kör-
nyezettudatos szemléletmódot és gondolkodást


