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RAIFFEISEN BANK ZRT. 

A Raiffeisen Bank társadalmi felel�sségvállalásáról 

A Raiffeisen Bank társadalmi felel�sségvállalása, a bank egészét átható, a szervezeti 

kultúrába szervesen beépül� tevékenység. Lényege, hogy a bank tevékenysége a közvetlen 

szolgáltatási tevékenység révén, de azon túlmutató módon és mértékben is hatással van a 

társadalom életére, környezetünkre, jöv�nkre. A CSR nem pusztán jótékonykodás és 

kommunikációs eszköz a banknál, hanem a vállalati kultúra része.  

A vállalat CSR tevékenységének kezdete 2000-re datálódik, a hazai kortárs 

képz�m�vészek támogatásának indításával. A Raiffeisen Bank 2008 tavaszán fogalmazta 

újra társadalmi felel�sségvállalási (CSR) és szponzorációs stratégiáját. Az új stratégia 

ügyfeleinek és munkatársainak körében 

végzett kutatáson alapul. Az újrafogalmazott 

támogatási stratégia alapján létrehozták a 

Raiffeisen Közösen programot, amellyel 

összefogják a társadalmi felel�sségvállalási 

tevékenységeiket (www.kozosen.hu). A 

Raiffeisen Bank 2008-ban CSR 

tevékenységének középpontjába a gyermekvédelmet állította.  

Adományozói gyakorlat a Raiffeisen Banknál 

�

A bank támogatási tevékenysége hosszú évek alatt fejl�dött, adományozói 

gyakorlatát a bank saját maga fejlesztette ki. A legels� lépés 2000-re tehet�, a kortárs hazai 

m�gy�jtemény és a Raiffeisen Galéria elindításával. 

Ugyanebben az évben kezdték meg a gyermekegészségügy támogatását. 2000-t�l 

hét éven át támogatták a beteg gyermekeket ellátó intézményeket és alapítványokat. A 

2008-ban megfogalmazott új stratégia szerint az adományozás terén egészségügyileg vagy 

anyagilag rászoruló - els�sorban családon kívül nevelked� - gyermekek támogatását t�zték 

ki célul - els�dlegesen pályázati rendszer alapján m�köd� adományozás és ügyhöz kötött 

marketing révén (gyermekjóléti intézmények, gyermekeket érint� betegszállítás, 

gyermekétkeztetési programok, szegény családból származó gyermekek iskoláztatása, 

egészséges életmódot propagáló, megel�zést segít� programok támogatása).  

A Raiffeisen 155.500.000 Ft-ot fordított 
adományozásra 2008-ban.  
 
A következ� fogalmakkal definiálja a CSR illetve 
adományozói tevékenységét: meghatározott 
stratégia mentén történik, fókuszált, 
átláthatóságra és szinergiára való törekvés 
jellemzi. 
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 Emellett jelent�s kapacitásokat fordít a bank a pénzügyi kultúra fejlesztésének 

támogatására (pl. tananyagok, vetélked�k, oktatás).  

A társadalmi célú döntések a Raiffeisen Banknál a marketing f�osztály vezet�jének a 

hatáskörébe tartoznak. Az anyavállalat nem szól bele a vállalat döntéseibe, teljes mértékben 

helyi döntéshozatal valósul meg, igazodva a helyi igényekhez és lehet�ségekhez.   

A cég az alábbi formában nyújt támogatást: adomány nonprofit szervezetek és 

közintézmények számára, szponzoráció, ügyhöz kapcsolt marketing, vállalati önkéntesség, 

kampányok, hosszú távú együttm�ködések. A vállalat az alábbi területeken támogat: 

szociális ügyek, oktatás, kultúra és m�vészetek, ökológia és környezetvédelem.  

A Raiffeisen Bank adományozói tevékenységét évente, a lakossági és alkalmazotti 

körben végzett felmérés alapján felülvizsgálja. A vállalat a Good CSR program keretében 

jelentést ad ki.  

Tevékenységér�l hírt a nyomtatott 

és elektronikus médiában, a cég 

promóciós anyagaiban, a cég bels� 

kommunikációs csatornáin ad a vállalat.  

Az adományozói tevékenység 

kivitelezésébe többféle módon igyekeznek a saját munkatársakat bevonni pl. az 

összegy�jtött adományokat a kollégák adhatják át, az alkalmazottak önkéntes programokban 

vehetnek részt (pl. pénzügyi ismeretek oktatása, parkok, közösségi terek, iskolaingatlanok 

min�ségének javítása). 2009-ben elindították a bank vállalati önkéntes programját is 

országos szinten.  

 

A Raiffeisen CSR és adományozói tevékenysége 
kapcsán a Kurt Lewin Alapítvány elismer�en 
nyilatkozott a vállalat támogatási célcsoportjának 
(családon kívül nevelked� gyermekek) egyediségér�l, 
az Önkéntes Központ Alapítvány pedig az önkéntes 
programok kapcsán érzékelhet� hosszú távú 
gondolkodást emelte ki. 

 

A vállalat 2008 �szén pályázatot hirdettet gyermekvédelemmel foglalkozó közhasznú társadalmi 
szervezetek számára. A bank els� nyilvános pályázatának célja az volt, hogy segítse ezen gyermekek (3-
24 éves korig) szükségleteire és problémáira reagáló csoportos módszerek alkalmazását és bevezetését, 
melyek célja a bizalom élményének megélése, a lelki traumák és azok következtében kialakult érzelmi 
deficitek feldolgozása, a személyiségfejl�dés el�segítése, a szociális kompetenciák er�sítése. A 
rendelkezésre álló 20 millió forinttal állami gondoskodásban él�, családon kívül nevelked� gyermekeket 
kívántak segíteni. A pályázaton nyertes alapítványok 1 és 5 millió forint közötti összeget kaptak. A 
pályázat eredményeképpen nyolc civil kezdeményezés részesült a Raiffeisen Közösen program keretén 
belül a Bank támogatásában. 
 




