
Raiffeisen Bank- Velünk könnyebb 
 
 
 
Energiatakarékossági beruházások 
 

2011-ben több mit 150 Társasház és Lakásszövetkezet vette igénybe a Bank energiaracionalizáló 

programjának keretében a megújuló energiaforrások használatára épülő, energia-megtakarítással járó 

beruházások, valamint az ezek eredményeként lecsökkent energiaigény elérését szolgáló kamattámogatott 

hiteltermékét. A felújítások társadalmi és környezetvédelmi hatása kiemelkedő: eddig 2500 társasház 

finanszírozása megközelítőleg több mint 120. 000 lakás korszerűsítését is eredményezte, jelentősen 

hozzájárulva a lakók életkörülményeinek javításához. 

 

A társasházi és lakásszövetkezeti energiaracionalizálási beruházásokon túl bankunk jelentős szerepet vállal 

önkormányzatok intézményeinek fűtés- és világosítás korszerűsítésében, mely beruházásokat ESCO 

partnereink (legjelentősebb partnerünk az E-Star Alternatív Nyrt.) közreműködésével finanszírozzuk. Az 

elmúlt 4-6 évben mintegy 5 milliárd forint összegben valósult meg iskolák, óvodák, szociális és egyéb 

intézmények fűtési rendszereinek és belső világításának felújítása országszerte. Emellett nagy hangsúlyt 

fektetünk a települések közvilágításának legkorszerűbb technológiával történő megújítására is.  

Ezeknek a beruházásoknak, illetve az ESCO konstrukciónak köszönhetően az önkormányzatok egy sokszor 

hosszú évek óta napirenden lévő feladat megoldásához jutnak, mégpedig úgy, hogy az önkormányzatot 

közvetlen hitelfelvétel nem terheli, és az új rendszerrel elérhető energia-megtakarítás gyakorlatilag kitermeli 

a beruházás költségét. Ez a megoldás egyre inkább ismertté és közkedveltté válik a magyarországi 

önkormányzatok körében, ezért bankunk továbbra is tervezi ez irányú tevékenységének bővítését, melynek 

keretében egy jelentős összegű (50 millió eurós) keretszerződést írt alá European Investment Bankkal és így 

immár vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást is képesek vagyunk ezen konstrukciókhoz társítani. 

 

A Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft. a Raiffeisen Bankcsoport tagja, 2006 vége óta működik a magyar 

energetikai piacon. A megújuló energiaforrások széles körén belül társaságunk elsődlegesen a szél-, 

biomassza, hulladék-lerakóhelyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok, biogázok energiájára 

épülő helyi energia források felhasználására fókuszál. Működésünkkel kifejezetten támogatni kívánjuk a 

környezetvédelmi világszemlélet előtérbe kerülését és mindennapjainkba való beépülését, az együttes 

felelősségvállalást a közös jövőnkért, és a helyi energiaforrások hatékonyabb kihasználását. A megújuló 

energiaforrások kihasználására épülő tevékenység megjelenése a Raiffeisen Bankcsoport erősödő 

elkötelezettségét jelenti az új, környezettudatos megoldások keresésének útján, a Raiffeisen márkanév által 

garantált minőségben. Mottónk: "Természetes megoldások, európai színvonalon." 
 
 
A Raiffeisen Zöld Bank program 

 

2008-ban elindult a Raiffeisen Zöld Bank program. A központi épületben klíma üvegfalat, fényvédő üvegeket 

és fóliákat használunk, ez kevesebb külső hő terhet jelent, így kevesebb energia ráfordítással lehet az 

épületet üzemeltetni. A Késmárk utcai, 2007-ben átadott irodaház hűtési és fűtési rendszerét geotermikus 

energia felhasználásával oldottuk meg, valamint az irodaház alatt található kútból oldjuk meg a vizesblokkok 

WC öblítését és a kert öntözését is. A központban és a fiókok 15%-ában rendelkezésre áll videokonferencia 

felszerelés, ami lehetővé teszi, hogy gépkocsi-használat nélkül folytassunk személyes megbeszéléseket. 

Ilyen jellegű környezetszennyezésünket jelentősen csökkenti a shuttle busz, amelyet munkába járáshoz 

vehetnek igénybe dolgozóink. 2009-től bevezettük az öko-papírt irodai és marketingkommunikációs 



használatra egyaránt. A PET palackok környezetbarát felhasználásához vásároltunk palackzsugorító 

berendezéseket, melyek az összes bankfiókunkban jelen vannak. A bizalmas iratok zárt rendszerű 

megsemmisítésével szelektív módon kezeljük a papírhulladékot. 

A Raiffeisen Zöld Bank programon belül a dolgozók figyelmét is felhívtuk a környezettudatos viselkedésre, 

ötleteket adtunk, hogy tehetünk a környezetünkért a Bankon belül és kívül egyaránt.  

Ösztönöztük dolgozóinkat arra, hogy lehetőség szerint kerékpárral járjanak munkába, mivel egy átlagos 

munkába járó évente kb. 250 kg CO2-kibocsátást kerülhet el, ha az év nagy részében autó helyett a 

kerékpárt választja.  

2009 óta kötelező az elektronikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató) használaton kívüli 

áramtalanítása, amivel kapcsolatban különös figyelmet fordítunk a „stand by” üzemmód kikapcsolására is. 

 
 

Én is tudok megtakarítani program 
 

A Raiffeisen 2011 áprilisában elindította Facebook oldalát "Én is tudok megtakarítani" néven. A 

kezdeményezést mára több ezer rajongó követi, akiknek heti több alkalommal adunk hasznos, energia és 

költségmegtakarítási tippeket, melyhez interaktív formában hozzászólhatnak, további javaslatokat tehetnek. 

 


