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BEVEZETÉS
2010-es megalapítása óta, a GRÁNIT Bank stratégiai

A GRÁNIT Bank fenntarthatósági stratégiájának alapja, a

célja, hogy innovatív digitális megoldásokkal egyszerűbbé,

digitális banki megoldások fejlesztése mentén kialakított

gyorsabbá és kényelmesebbé tegye a pénzügyek

szolgáltatások. Az információtechnológia nagy ütemű

intézését. A Bank küldetésének tekinti, hogy a stratégia

fejlődése következtében a társadalom egyre inkább a

megvalósítása során a pénzügyi tudatosság fejlesztése

digitalizáció felé orientálódik, amellyel új igények jelennek

mellett erősítse a környezettudatos szemléletmódot is a

meg a pénzügyi szektorban, illetve lehetővé válik, hogy a

Bank partnereiben, ügyfeleiben. A Bank által alkalmazott

digitális technológia segítségével a bankok is mind növekvő

merőben újszerű, digitális működési modell az ügyféligényeket

mértékben hozzájáruljanak a környezettudatos, erőforrás-

fókuszba helyezve az ügyfélélmény fokozására

kímélő pénzügyi szolgáltatások nyújtásához. A GRÁNIT Bank

törekszik, költséghatékony működés mellett, miközben a

kiemelt szerepet szán a lakossági ügyfélszerzés és a pénzügyi

pénzügyek intézésének teljes digitalizációjával elősegíti a

tranzakciók elektronikus csatornákon keresztül történő, a

környezettudatos, és fenntartható gazdasági működést.

lehető legkisebb környezeti terheléssel járó lebonyolításának

Meggyőződésünk, hogy a GRÁNIT Bank digitális működési

(szemben a lényegesen nagyobb ökológiai lábnyomot hagyó

modellje hozzájárul a felelős, fenntartható fejlődés társadalmi

bankfióki kiszolgálási modellel), így növelve az ügyfélélményt

megvalósításához.

és csökkentve a káros környezeti hatásokat.

MISSZIÓ
A GRÁNIT Bank küldetése, hogy legkomplexebb banki műveletet

632 802 kg

6 328 db

38 938 290 kg

Megtakarított
papírmennyiség

Megmentett fa

ki nem bocsátott CO2

is leegyszerűsítse és érthetővé, a digitális platfomokon könnyen
elérhetővé tegye ügyfelei számára, prémium ügyfélélménnyel

A GRÁNIT Bank digitális bankként arra törekszik, hogy az

és kedvező díjakkal kísérve, a környezettudatosság szemléletét

ügyfelek minél kevesebb utazással, és környezettudatosan

erősítve.

Környezettudatos
belső működés

VÍZIÓ
Költséghatékony és fenntartható digitális működéssel az

STRATÉGIA

járó időt és károsanyag-kibocsátást, így járulva hozzá a
szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez és ezáltal a globális

Energiafelhasználás
csökkentése

Fenntarthatóság
támogatása

felmelegedés visszaszorításához. A Bank célja, hogy példát
mutasson a környezetvédelmi tudatosság terén, és elősegítse
a 2015-ben aláírt Párizsi Klímaegyezményben meghatározott

ügyfelek minél szélesebb körének lehetőséget adni arra, hogy
csatlakozzanak a zöld forradalomhoz a pénzügyekben is.

tudják elintézni banki ügyeiket, megtakarítva ezáltal az utazással

Károsanyagkibocsátás
csökkentése

célkitűzéseket.
A Bank belső folyamatait is digitális alapokra helyezte, a
munkatársak számára általánossá tette a home office

A GRÁNIT Bank az ESG (Environmental, Social, Governance)

munkavégzést és a külsős partnerekkel is online platformokon

faktorokra építve határozza meg fenntarthatósági stratégiájának

történnek az egyeztetések. Mindez az egy főre eső

szerkezetét.

A GRÁNIT Bank a digitális bankolás elősegítésével, illetve

energiafelhasználás további csökkenését eredményezi.

pénzügyi termékeivel, környezettudatos belső folyamataival
hozzájárul a papírfelhasználás jelentős mértékű csökkentéséhez.

A globális felmelegedés egyik legfőbb okozója a hagyományos

A XXI század adta technológiai fejlődés eredményeit

fosszilis energiahordozók felhasználása, amely korábban

A GRÁNIT Bank büszke arra, hogy digitális szolgáltatásai és

felhasználva a GRÁNIT Bank szakítani kíván a hagyományos

sosem látott mértékű szén-dioxid, metán, nitrogén-dioxid, illetve

folyamatai révén hozzájárulhat a környezettudatos, digitális

bankfióki rendszerrel, ehelyett az ügyintézést a virtuális

egyéb üvegházhatású gáz, továbbá az élővilág pusztulásához

pénzügyi szolgáltatások elterjesztéséhez. A GRÁNIT Bank a

térben kívánja megvalósítani, jelentős mennyiségű erőforrást

vezető károsanyag kibocsátással jár. A környezeti problémák

környezeti szempontokon belül 4 kiemelt célt határozott meg.

megtakarítva és minimalizálva saját ökológiai lábnyomát.

megoldásának egyik alapköve a megújuló energiatermelés.

1. KÖRNYEZETI SZEMPONTOK (Environmental factors)

A GRÁNIT Bank aktívan támogatva a klímavédelmi

általános jellegű, tágabb zöld termék definíciót alkalmaz, míg az

célkitűzéseket kiemelten kezeli a hitelezés során a zöldenergia

egyes terméktípusokra (pl. zöld bankszámla, zöld jelzáloghitel,

termeléshez kapcsolódó fejlesztések finanszírozását. A

zöld betét stb.), azok sajátosságait figyelembe véve külön

környezetbarát, tiszta energiatermelés nagyban hozzájárul a

fogalommeghatározásokat alakított ki.

magyar gazdaság mozgató rugójának számító vállalati szektor
szénmentesítéshez és ezen keresztül a fenntartható gazdasági

A. Zöld termékfogalom első, általános szintje

fejlődéshez.
Fentieknek megfelelően zöld pénzügyi terméknek minősül
Hisszük, hogy a klímaváltozással járó környezeti hatások a

minden olyan, a Bank által értékesített pénzügyi termék, amely

pénzügyi szektor számára komoly kockázatot jelentenek, így

közvetve vagy közvetlenül hozzájárul az éghajlatváltozás

ezek felderítése és kezelése elengedhetetlenül fontos. A GRÁNIT

mérsékléséhez, illetve a környezetszennyezés integrált

Bank törekszik a környezeti változásokkal járó működési és

megelőzéséhez és csökkentéséhez, azáltal, hogy támogatja

hitelkockázatok felderítésére és megfelelő kezelésére.

az energiahatékonyság növelését, illetve a megújuló
energiaforrások arányát, továbbá megelőzi a környezetre káros

A fenntartható fejlődést a Bank a mindenki számára elérhető,

anyagok kibocsátását.

nemzetközileg is „zöldnek” tekinthető termékek segítségével
kívánja elérni. A GRÁNIT Bank hosszútávú célkitűzései között

B. Zöld termékfogalom második szintje, egyes zöld

szerepel a társadalmi igényeknek megfelelő zöld termékek

terméktípusok, szolgáltatások

folyamatos fejlesztése, választéknak további bővítése.
Portfólióját folyamatosan felülvizsgálja és hozzáigazítja a

Zöld bankszámla

kitűzött célokhoz.

A GRÁNIT Bank Zrt. által a nemzetközi gyakorlat figyelembe
vételével kialakított zöld fogalom alapján zöld bankszámlának

A GRÁNIT Bank Zrt. a zöld pénzügyi termékek tekintetében

minősül minden olyan fizetési számla, amely 100%-ig online

az International Capital Market Association (ICMA)

megnyitható, továbbá amelyhez kötődő ügyintézés a jogszabályi

iránymutatásának figyelembe vételével kétszintű

keretek között teljes egészében online módon elintézhető,

fogalomrendszert alkalmaz. Ennek megfelelően első szinten egy

papírmentesen.

A GRÁNIT Banknál a lakossági bankszámlák közel 80 százaléka
teljesen online, elektronikusan letölthető bankszámlaszerződéssel
nyílik.
2020. október vége óta pedig elindult a lakossági bankszámlanyitás
leggyorsabb és leginkább környezetkímélő módja, a bárhol, bármikor,
mobilbanki applikációból megvalósítható a szelfis számlanyitás.
Zöld vállalati hitel
A GRÁNIT Bank Zrt. fogalomrendszere alapján zöld vállalati
hitelnek minősül minden olyan vállalati hitel, amelynek hitelcélja
energiahatékonyság növelés, megújuló energiafelhasználás bővítés,
vagy CO2 kibocsátáscsökkentés finanszírozása.
Zöld lakossági jelzáloghitel
A GRÁNIT Bank Zrt. zöld jelzáloghitelnek minősít minden olyan
fogyasztónak nyújtott jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönt,
amely a fedezeti ingatlan energiahatékonyságát bármilyen
mértékben növeli, vagy amely részben vagy egészben megújuló
energiaforrás telepítésének finanszírozására vagy legalább BB
energetikai besorolású új vagy használt ingatlan vásárlására
irányul. A lakossági hitelezést a GRÁNIT Bank a 2021-es évben
szinte teljes egészében áthelyezte a digitális platformokra.

2. TÁRSADALMI SZEMPONTOK (Social factors)

3. IRÁNYÍTÁSI SZEMPONTOK (Governance factor)

A GRÁNIT Bank a társadalmi felelősségvállalási stratégiájával

A GRÁNIT Bank működési modellje összhangban áll a

összhangban folyamatosan törekszik a lakosság

környezetvédelmi célok megvalósításával. A Bank vezetése

környezettudatosságának növelésére. Ennek következtében

az éves teljesítmények értékelésnél figyelembe veszi a

folyamatos jelentésekkel kívánja felhívni a figyelmet a

fenntarthatósági célkitűzések teljesítésének eredményességét,

klímaváltozás hatásaira, és a digitális bankolás környezetre

a bank aktívan támogatja munkatársainak fenntarthatósággal

gyakorolt pozitív hatásaira. A GRÁNIT Bank a klímaváltozás

kapcsolatos oktatását, növelve ezáltal a szükséges szaktudást.

elleni harcot közös ügynek tekinti. Ennek megfelelően a Bank

A Bank etikai kódexe a Bank minden tagja számára kötelezően

aktív részvételével hozzájárul a bankközi együttműködés

előírja a környezettudatos szemléletmódot és gondolkodást.

támogatásához. A GRÁNIT Bank nem csak ökológiai
lábnyomának csökkentésével, illetve környezettudatos
működésével, de környezetvédelmi célú projektek
támogatásával, illetve tanulmányok írásával is részt kíván venni a
klímaváltozás hatásainak csökkentésében, illetve Magyarország
fejlesztésében.
A Bank folyamatosan törekszik a környezetváltozással járó
működési kockázatok felderítésére és értékelésére.
A GRÁNIT Bank digitális bankként elkötelezett az ENSZ 193
tagállama által 2015. szeptember 25-én New Yorkban elfogadott
fenntarthatósági dokumentumában foglalt célok hazai
megvalósításáért. A hosszútávon fenntartható, környezettudatos
pénzügyi szolgáltatások nyújtása mellett, anyagi eszközökkel is
támogatja a környezettudatos banki modell elterjesztését.

ZÖLD FORRADALOM
A PÉNZÜGYEKBEN –

ZÖLD ÚJÍTÁSAINK 2021-ben

hogy ne csak a kártya magja legyen környezetbarát, hanem a
fedőfólia is, ezért döntöttünk a letisztult, matt felület mellett.

Digitális hitelezés
A környezetbarát gyorsan lebomló bankkártya olyan
A Bank 2021 folyamán a hiteligénylési folyamatokat

adalékanyagot tartalmaz, melynek köszönhetően mikrobákban

digitalizálta. A Babaváró Kölcsön online igénylési folyamatát

gazdag környezetben felgyorsul a műanyag lebomlása, így

100 százalékban digitális platformra helyezte a Bank a

megfelelő hulladékgazdálkodási és komposztálási körülmények

2021-ben a GRÁNIT Bank több, a fenntarthatósági szemléletet

VideóBankban történő szerződéskötéssel, míg a piaci lakáshitel

között 60 napon belül megkezdődik a PVC lebomlása. Ebben

népszerűsítő újítással is kijött a piacra, s, hogy mindezeket

és az NHP Zöld Otthon Lakáshitel esetében a hazai piacon

a környezetben az adalékanyag mikrobákat vonz a kártyához,

az ügyfelek számára még könnyebben elérhetővé tegye,

unikális end-to-end digitális hiteligénylési folyamatot alakított ki.

és lehetővé teszi számukra, hogy megtelepedjenek a műanyag

újítások 2021-ben

felületén. Ezután olyan savakat választanak ki, amelyek

egy dedikált weboldalt is létrehozott. A granitbank.hu/
fenntarthatobank címen elérhető oldal részletesen bemutatja

Zöld bankkártya

lebontják a polimer láncot. A mikrobák a polimer lánc szénvázát
hasznosítják energiaforrásként, vagyis a plasztik ételnek minősül

az érdeklődők számára a GRÁNIT Bank zöld világát, eddigi
fenntarthatósági eredményeit és azt, hogy a Bank termékeinek

A GRÁNIT Bank Zrt. 2021-

számukra.

választásával lehetőségük van csatlakozni a zöld forradalomhoz

ben Magyarországon az

A beszállítói lebomlási tesztek alapján mért eredmények

a pénzügyekben is.

elsők között kezdte meg a

igazolják a környezetbarát alapanyag megfelelőségét. A

A microsite mellett természetesen - és kizárólag - az online

környezetbarát alapanyagból

Mastercard ellenőrizte és jóváhagyta a környezetbarát

kommunikációs eszköztár minden elemét alkalmazzuk a

készült bankkártyák

bankkártyák minőségére és alapanyagára vonatkozó teszteket.

fenntarthatósági szemlélet népszerűsítése során, és annak

kibocsátását. A Gránit

Nincs szükség semmilyen különleges raktározási és szállítási

érdekében, hogy szemléletváltást érjünk el. Edutainment

Standard bankkártyák

feltételekre, ugyanúgy bánhatunk velük, mint a standard PVC

tartalmakat publikálunk a GRÁNIT Bank blog felületén, social

core anyaga gyorsan lebomló plasztikból épül fel és a

fóliákkal.

mediában, egyéb ügyfélkommunikációs platformokon, sőt, még

fenntarthatóság jegyében a kártyakísérő levelek és a borítékok

A Bank 2022-től a teljes kártya portfoliója tekintetében

az eBank applikációban is.

újrahasznosított papírból készülnek.

alkalmazza majd a környezetbarát alapanyagokat.

A kártyadesign megalkotása során fontos szempont volt,

Öko kalkulátor

Az Öko Kalkulátor szolgáltatás indulásával termék és

Karbonlábnyom-számítás

szolgáltatás szinten is folytatódik a környezettudatos szemlélet
A GRÁNIT Bank küldetésének

erősítése a Bank Ügyfeleinek körében.

tekinti, hogy a pénzügyi
tudatosság fejlesztése mellett

Karbonlábnyom-számítás Scope 1-es és Scope 2-es modulját,
GRÁNIT Zöld Klub

erősítse a környezettudatos

hogy minél valóságosabb és pontosabb képet kapjon a széndioxid-kibocsátás mértékéről.

szemléletmódot Ügyfeleiben.

A GRÁNIT BANK vezetőségének teljes támogatásával, a

Ezért a GRÁNIT Bank Zrt.

törekvések elősegítése érdekében 2021-ben megalakult

2020-ban a GRÁNIT Bank Scope 1-hez tartozó kibocsátása

2021-ben Magyarországon

és elkezdte munkáját a GRÁNIT Zöld Klub. A Klub célja a

95,33 tonna CO2eq, a Scope 2-höz tartozó kibocsátása pedig

elsőként vezette be a

munkatársak között a fenntartható szemléletet még tovább

39,11 tonna CO2eq volt.

Mastercard Carbon Calculatorán

erősítse. A Klub feladatai közé tartozik a meghatározott

alapuló megoldását, melynek

környezetvédelmi intézkedések menedzselése, a Bankon

A GHG Protocol nemzetközileg elismert módszertan alapján

lényege, hogy kiszámolja a

belüli szelektív hulladékgyűjtés elősegítése, a közös önkéntes

kiszámított Scope 1 és Scope 2 kibocsátásának offsetelésével

kártyabirtokosok bankkártyás

programok megszervezése (szemétszedés, faültetés,

a Bank már a 2021-es év vonatkozásában biztosítani fogja a

költései alapján az egyéni

autómentes napok, telekocsis utazások szervezése), a havi

karbonsemleges működését.

ökológiai lábnyomuk becsült

zöld hírlevél elkészítése, a banki szolgáltatások és termékek

nagyságát és a GRÁNIT eBank applikációból elérhető Öko

zöldülését elősegítő javaslatok megvalósítása. Valamint

Kalkulátor segítségével az Ügyfeleinek lehetőséget adjon annak

természetesen az is, hogy megossza a zöld környezetbarát

monitorozására és csökkentésére. A becsült CO2 kibocsátás

ötleteit a Gránit Bank összes munkavállalójával, hogy

havi szinten aggregáltan és költési kategóriákra bontva tételesen

azok sikeresen tudják a saját mikro környezetükben a

is megtekinthető.

környezettudatos mindennapokat menedzselni.

A szolgáltatás elérhetővé teszi a kártyabirtokosok részere

A Klub indulásával nem csak a termék és szolgáltatás szinten,

faültetések finanszírozását, melyet a 10 millió fa alapítvány

de szervezeti és társadalmi szinten is folytatódik a zöld

végez a nevükben, így csökkentve vagy semlegesítve a CO2

gondolkodás elmélyülése és a kollégák edukálása.

kibocsátást.

A Bank a 2020-as lezárt üzleti évre elkészítette a hivatalos

CO2eq kibocsátás százalékos megoszlása a 2020-as évben
29,09 %

16,15 %

44,12 %

10,64 %

Vásárolt energia

Cég által birtokolt, vagy működtetett járművek

Klíma folyadékok, hűtőközegek használata

Helyben eltűzelt energiahordozók

