Az MKB Bank számokban

A jelentés paraméterei

A szervezet neve: MKB Bank Zrt.
Elsődleges márkák, termékek: Teljes körű banki, befektetési és biztosítási
termékek, szolgáltatások
A szervezet központja: 1056 Budapest, Váci u. 38.
A tulajdonjog természete: BayernLB 90%, PSK Bank 10%
A tulajdonjog jogi formája: Zártkörűen működő részvénytársaság
Működési terület: Magyarország

Jelentéstételi időszak (3.1): 2007-es naptári év
Legutóbbi jelentés dátuma (3.2): Nem volt korábban jelentés.
Jelentéstételi ciklus (3.3): Éves
Elérhetőség (3.4): csr@mkb.hu
A jelentés tartalma (3.5): Tevékenységünket a CSR gazdasági, társadalmi
és környezeti dimenziói mentén mutatjuk be.
A jelentés határa (3.6): A jelentésben kizárólag az MKB Bank adatai és
kezdeményezései szerepelnek
Kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos korlátozások (3.7):
Nincs ilyen korlátozás
Összehasonlíthatóságot (időbeli/más szervezetekkel történő) befolyásoló
szempontok (3.8): Nem releváns
Információk újraközlésének indoklása (3.10): Nem releváns
Előző jelentés óta történt jelentős változások (kiterjedési kör, határok,
mérési módszerek) (3.11): Nem volt korábban ilyen jelentés

A szervezet működési szerkezete (2.3)

GRI Tartalmi index (3.12) Rövidített leírás

Elnök-vezérigazgató

Indikátor száma

Az ügyfelek száma:
Országosan a bankfiókok száma:
Női munkavállalók aránya:
Egy főre eső energiafelhasználás:

294.000
74
71%
53 GJ/fő

Alapadatok

Társ. Igazgatás és Marketing-kommunikáció
Wholesale irányítás
Retail irányítás
Kockázatkezelés
Operáció
Stratégia és Pénzügy

Vállalatirányítás (4.1)
A bank legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a részvényesek
összességéből áll. A részvényesek a közgyűlésen felszólalhatnak, a társaság
irataiba betekinthetnek, és meghozzák a közgyűlés hatáskörébe tartozó
döntéseket. Az alkalmazottak a Felügyelő Bizottságba 2007-ben két tagot
delegáltak.
A bank ügyvezető szerve az Igazgatóság, amely 2007-ben 11 főből állt, akik közül
négy nem volt az MKB Bank alkalmazottja. (4.3) Az Igazgatóság elnöke ügyvezetői
szerepkörrel rendelkezik. (4.2) A Felügyelő Bizottság a bank ellenőrző testülete.
A Belső Ellenőrzés a Felügyelő Bizottság és az elnök-vezérigazgató irányítása
alatt működik. Az Ügyvezetőség a Bank döntéselőkészítő és döntéshozó
testülete, amelynek tagjai az elnök-vezérigazgató és a Bank vezérigazgatóhelyettesei. Az Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottság (ALCO) feladata a likviditási kockázat, a kamatkockázat, az árfolyamkockázat (deviza és értékpapír)
és a tőkemegfelelési kockázat kezelésére vonatkozó elvi politika kimunkálása és előterjesztése az Igazgatóság részére.

CSR megközelítésünk:
Az MKB Bank társadalmi felelősségvállalási tevékenysége a bank érintetti körének felmérésén és azonosításán alapul. Mindennapi működésünkben arra törekszünk, hogy a társadalommal, a gazdasággal és a
környezettel kapcsolatos felelősségi szempontokat egyaránt érvényre
juttassuk. Ügyfeleinken, munkavállalóinkon és tulajdonosainkon
túlmenően kiemelt érintetti körnek tekintjük a civil és helyi közösségeket, szakmai szervezeteket és szállítóinkat. (4.15) Együttműködéseinkben a tartós kapcsolatokra és hosszú távú előnyökre építünk.

CSR 4 oldalas C.indd 1

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.10
3.11
3.12
4
4.1
4.2
4.3
4.15
EC
EC1
LA
LA1
LA2
LA8
LA13
SO
SO1
EN
EN1
EN3
EN5
EN22

Indikátor helye a jelentésben
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Az MKB Bank mint felelős munkáltató

A magyar bankpiac meghatározó szereplőjeként célunk, hogy középtávon
elismerten a szektornak a társadalmi felelősségvállalásban egyik leginkább
példamutató pénzintézetévé váljunk, figyelembe véve külső és belső érintettjeink hosszú távú érdekeit, természeti környezetünk fenntarthatóságát.
E törekvésünk elérésében éppúgy építünk az MKB Bank jelentős társadalmi
szerepvállalási hagyományaira, mint munkatársaink elkötelezettségére,
valamint a mindehhez nélkülözhetetlen, korszerű intézményrendszerre. (1.1)
Erdei Tamás
az MKB Bank elnök-vezérigazgatója

Üzleti tevékenységünk (nem konszolidált adatokkal IFRS)
2007-ben jó évet zárt az MKB Bank, amelynek tevékenységében kiemelt
szerepet kapott a minőségi szolgáltatásra való törekvés. A bank nem
konszolidált mérlegfőösszege az előző évihez képest 21,2%-kal növekedett,
és az év végére elérte a 2.234,9 milliárd forintot. Vállalati és lakossági
ügyfeleink száma az év végére meghaladta a 294.000-et. Hitelállományunk 26.9%-kal, 1.716,9 milliárd Ft-ra, forrásállományunk 11,7%-kal,
1.075,9 milliárd Ft-ra nőtt. A saját tőke 208.502 millió Ft-ot, az idegen
tőke 355.467 millió Ft-ot tett ki.
Az adózás előtti eredmény 14,6 Mrd Ft volt 2007-ben. Az év végi állományi
létszám 1.978 fő volt. Az MKB Bank egész országra kiterjedő fiókhálózata
2007-ben 7 fiókkal bővült, és év végére elérte a 74-et. A saját készpénzkiadó
automaták száma (ATM) 84. (2.8, 2.9)

A jelentéstételi időszak alatt kapott elismerések és díjak (2.10)
• The Banker - Bank of the Year 2007 Hungary
• MasterCard Aranyérem - „Az év folyószámla terméke” kategóriában,
ezüstérem „Az év megtakarítási terméke”, „Az év direktbanki szolgáltatása” és „Az év bankja” kategóriákban.
• A Bank ismét elnyerte a Superbrand státuszt 2007-ben.

Gazdasági értéktöbblet felosztása 2007-ben (milliárd forint) (EC1)
Az alábbi táblázatban azt mutatjuk meg, hogy az érintettjeink milyen arányban részesülnek az MKB Bank által megtermelt értéktöbbletből (IFRS).
EVG&D

Megtermelt közvetlen gazdasági érték:
a.) Bevételek:
Felosztott gazdasági érték:
b.) Működési költségek
c.) Alkalmazotti bérek és juttatások
d.) Tőkebefektetőknek szánt kifizetések
e.) Államkasszába történő befizetések
f.) Közösségi befektetések
Visszatartott nyereség:
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MKB millió Ft

64 129
64 129
52 423
22 731
20 055
3 958
5 330
348
11 706

Az MKB Bank vállalati stratégiájában már hosszú idő óta kiemelt figyelmet kap a társadalmi felelősségvállalás.
A bank vezetése felismerte, hogy versenyelőnyre tehet szert, ha komolyan veszi társadalmi szerepét: jobbá válik a teljesítmény, ismertebbek
lesznek a bank szolgáltatásai, erősödik jó híre, vonzóbbá válik a bank
a minőségi munkaerő számára, továbbá fokozható az alkalmazottak
motivációja, és csökkenthető az elvándorlás mértéke.
A bank a felelős foglalkoztató szerepkörében mindenekelőtt az alkalmazottakkal való minél harmonikusabb és teljesebb körű kapcsolat kiépítésére és
megvalósítására törekszik. Meggyőződésünk, ha a munkaadó társadalmilag
felelősen viselkedik, a dolgozók többet és elkötelezettebben tesznek a bank
eredményes működéséért.
A dolgozóinkkal szembeni társadalmi felelősség vállalása az alábbiakban
nyilvánul meg:
• megkülönböztetés nélküli bánásmód munkavállalóinkkal
• a dolgozók változó igényeinek figyelembe vétele
• párbeszéd a dolgozókkal, a dolgozói érdekképviseleti fórumok működésének biztosítása
• hosszú távon munkahely biztosítása
• pályakezdő diplomások foglalkoztatása
• a teljesítmények értékelése és elismerése
• az egyéni fejlődés, az előmenetel lehetőségének biztosítása
• személyzetfejlesztés, oktatás, képzés
• jóléti juttatások nyújtása
• egészségvédelem, széleskörű szűrőprogramok
• korszerű, színvonalas munkafeltételek és munkakörülmények megteremtése.
A fentiek közül külön is hangsúlyozzuk személyzetfejlesztési stratégiánkat,
amelynek alapelemei az alábbiak:
• megfelelés a növekvő oktatási igényeknek
• karriermenedzsment
• modulrendszerű szakmai képzés és fejlesztés
• értékesítési készségek folyamatos fejlesztése
• vezetői készségek erősítése
Mindezek megvalósítása érdekében alakítottuk ki – többek között –
karriertámogató programjainkat:
• vezetőképző programok
• Talentum program (vezetői utánpótlás és tehetséggondozás)
• Szakértői Klub (kulcsmunkakörben dolgozók fejlesztése)
• pályakezdő programok
értékesítést támogató programjainkat:
• folyamatos és átfogó értékesítési fejlesztés a retail és wholesale értékesítési munkakörökben dolgozóknak
• fejlesztő program értékesítési vezetőknek. (LA 8)

Emberi erőforrás számokban
Az MKB Bank év végi állományi létszáma 2007-ben 1.978 fő volt, ebből 30
főt (az összlétszám 1,5 %-át) határozott időre szóló munkaszerződéssel
foglalkoztattunk. A részmunkaidős munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 2007-ben 59 fő. A külföldi foglalkoztatottak száma 8, a fogyatékkal
élő munkavállalók száma 9 fő volt. A foglalkoztatottak 71 %-a nő, 29 %-a
férfi. Az MKB Banknál eltöltött átlagos szolgálati idő hossza 7 év, a munkavállalók átlagéletkora 37 év. A dolgozók 52%-a rendelkezik felsőfokú
(főként szakirányú) végzettséggel. A fluktuáció 2007-ben
15,8 % volt. (2.8, LA1, LA2, LA13)

Közösségi kapcsolataink
Az MKB Bank felelős vállalatként számos jelentős támogatási, adományozási tevékenységet folytat, melyek közös jellemzője az elkötelezett, megkérdőjelezhetetlen tartalmú és célú társadalmi szerepvállalás. Tesszük ezt azért, mert felelősek vagyunk azért a társadalomért, amelyben működünk. Büszkék vagyunk
arra, hogy hagyományaink szerint ma is értéket őrzünk, értéket teremtünk.
Az egyik legfontosabb non-profit szférában, a felsőfokú oktatásban tevékenykedő egyetemi tanárok igényeit nem csak egyedi szolgáltatáscsomaggal elégítjük ki, hanem – a Professzori Klub keretében – rendszeres összejöveteleket is szervezünk számukra. A korábbi évek gyakorlatával megegyezően támogatási
gyakorlatunk fő célterületei a sport, a zenekultúra, a képzőművészet, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok segítése.
Támogatási tevékenységünk egyik legfontosabb programja a kiemelkedően tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása, tanulmányaik elvégzésének elősegítése, melyben a bank partnere 1997 óta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete. A program keretében 100
kiváló tanulmányi átlagot elérő általános-, középiskolát végző, illetve felsőoktatási intézményben tanuló diák kapott már MKB-ösztöndíjat. Az NGYSZ Magyar
Egyesülete gyermekétkeztetési programján keresztül bankunk közel 500 gyermek testi, szellemi fejlődését segítette. A hagyományos MKB Karácsonyi Gálán
- melyen Csajkovszkíj: Diótörő című mese- balettjét adták elő – minden évben 1 200 nehéz anyagi körülmények között élő gyermek vehet részt.
A karitatív támogatások közül az egészségügyi és szociális területen kiemelésre méltó még a bank a Magyar Vöröskereszt és az UNICEF magyarországi
tevékenységének támogatása.
Az MKB Bank közel 400 alkotásból álló festménygyűjteménye nem csak a klasszikus, hanem a kortárs képzőművészet számos remekét öleli fel. Gyűjteményünk legszebb darabjait időről időre vidéki kiállításokon is az érdeklődők számára hozzáférhetővé tesszük.
Hosszú távon működünk együtt a Szépművészeti Múzeummal és a Magyar Mozgóképkincs Megmentéséért Alapítvánnyal, csakúgy mint a világhírű Liszt
Ferenc Kamarazenekarral, mely munkáját főtámogatóként segítjük.
Az MKB Bank 2007-ben társalapítóként csatlakozott a Prima Primissima kezdeményezéshez, létrehozva a Junior Prima Díj Magyar Sport kategóriát.
A pénzintézet 1996 óta áll a kajak-kenu, az egyik legsikeresebb magyar olimpiai sportág mögött, mint a Magyar Kajak-kenu Szövetség kiemelt, arany fokozatú támogatója.
A magyar kézilabda válogatott gerincét adó veszprémi kézilabdacsapat névadó szponzora 2006 óta az MKB Bank. Az MKB Veszprém 2008-ban tizenhatodik
bajnoki győzelme mellett KEK-győztes is lett.
Az MKB Bank társvállalatával, az MKB Euroleasinggel karöltve névadó szponzorként 2004 óta támogatja a soproni női kosárlabda csapatot, mely 2007 után
2008-ban ismét duplázott: a magyar bajnoki cím mellé a Magyar Kupát is megszerezte. (SO1)

Környezeti hatások
Az MKB Bank Zrt. nagy hangsúlyt fektet az energiaforrások hatékony és gazdaságos felhasználására, a környezeti terhelés csökkentésére. Nagyobb épületeinket az energiafogyasztás csökkentése érdekében épületfelügyeleti rendszerekkel építtettük. Folyamatban van összes épületünk felügyeleti rendszerrel
történő ellátása. Legnagyobb irodaépületünkben világításszabályozási rendszer működik. Műszaki berendezések beszerzésénél nagy figyelmet fordítunk az
energiahatékony eszközök kiválasztására. Korszerű tüzeléstechnikai berendezéseink a legszigorúbb nemzetközi károsanyag-kibocsátási előírásoknak is maradéktalanul megfelelnek. A veszélyes hulladékok megsemmisítése szakszerűen történik. Kassák Lajos utcai irodaépületünkben kerékpártárolót alakítottunk ki
a környezetbarát közlekedés segítésére.
EN1. A felhasznált anyagok mennyisége súlyban.

Mennyiség (kg)

Nyomtatványok
Irodaszerek
Összesen
EN3. Közvetlen energiafelhasználás

Villamosenergia
Földgáz
Összesen
Egy m2-re eső energiafelhasználás
Egy főre eső energiafelhasználás

220 000
31 000
251 000
M.e.

2005

2006

2007

kWh
m3
GJ
GJ/m2
GJ/fő

12 045 927
1 308 460
87 853
1,23
59

13 283 445
1 389 057
95 048
1,33
63

12 503 430
1 001 833
79 075
1,11
53

EN5. Energiatakarékosság

Az energiahatékonyság növelése érdekében a legnagyobb energiafelhasználású épületeink épület-felügyeleti rendszerekkel kerültek megépítésre, melyek átlagosan 20% energiafelhasználás-csökkenést eredményeznek. A Kassák Lajos utcai irodaházunk intelligens világításszabályozási rendszerrel
rendelkezik, mely hozzávetőlegesen 5% villamosenergia-megtakarítást jelent.
EN22. Az összes hulladék mennyisége
A keletkezett hulladékok megoszlása típus szerint

Papír
Csomagolóanyag
Veszélyes hulladék
Használt elem
Irodagép
Ózonréteget károsító hulladék
Összesen

Mennyiség (kg)

39 000
3 000
1 905
158
21 971
10
66 044

10/17/08 10:08:50 AM

