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4. Melléklet4. Melléklet4. Melléklet4. Melléklet    

    

Zöld pénzügyi Zöld pénzügyi Zöld pénzügyi Zöld pénzügyi tudományos tudományos tudományos tudományos kutatási kezdeményezéskutatási kezdeményezéskutatási kezdeményezéskutatási kezdeményezés    

 

Az MNB Zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezés elnevezéssel pályázati felhívást 

kezdeményez. A felhívásra kutatási tervvel lehet nevezni, amelynek aktuális, a zöld pénzügyek 

területéhez kapcsolódó, tudományos igényességű kutatási programot kell megfogalmaznia, és a 

programnak 10 hónap alatt megvalósíthatónak kell lennie. 

Kutatási tervet egy magyar állampolgárságú kutató vagy magyarországi székhelyű, jogi 

személyiséggel rendelkező intézmény vagy több magyar állampolgárságú kutatóból álló, jogi 

személyiséggel nem rendelkező kutatói csoport nyújthat be pályázóként.  

A pályázatra benyújtott kutatási tervek az alábbi helyezéseket és a hozzájuk társított bruttó 

pályázat díjat nyerhetik el: 

1. helyezett:  500.000 forint 

2. helyezett:  400.000 forint 

3. helyezett:  300.000 forint 

Különdíj:  100.000 forint 

A Tanács saját hatáskörében szabadon dönthet arról, hogy mely helyezéseket osztja ki.  

A pályázati díjon felül az MNB indítványozhatja a díjazott kutatási tervek tárgyának megfelelő 

szerződés megkötését az adott pályázati díj nyertesével azon esetekben, amelyeknél a 

megvalósítás jegybanki hasznosulását indokoltnak és világosnak látja. A Zöld Pénzügyi Tudományos 

Tanács saját hatáskörében eljárva tehet javaslatot arra, hogy a helyezést, vagy különdíjat elérő 

kutatási tervek közül melyek esetében javasolja azok megvalósítását az MNB részére. 

A kutatási tervek megvalósítására allokálható teljes költségkeret bruttó 9.000.000 forint. A Tanács 

saját döntése, hogy e költségkeret mekkora részét javasolja felhasználni az adott évben és mely 

kutatási pályázat(ok) kapcsán.  

Jogi személyiséggel nem rendelkező kutatói csoport által benyújtott nyertes pályázat esetén a 

díjfizetés a kutatási tervben – a munkában történő részvételi arányok %-os meghatározása szerint 

– megjelölt hányadban, vagy annak hiányában, egyenlő arányban történik a csoport tagjai részére.  

A Zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezés esetében a pályázati díj odaítéléséről a 

kutatási tervek alapján a Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács dönt. A döntéskor a Zöld Pénzügyi 

Tudományos Tanács figyelembe veszi, hogy a benyújtott kutatási tervek mennyiben járulnak hozzá 

a tudományos diskurzushoz, a módszertan fejlesztéséhez, közvetlenül összekapcsolódnak-e 

alkalmazható eljárással, hozzájárulnak-e a Kárpát-medencén belüli gazdálkodás fenntarthatóvá 

tételéhez, a fenntartható jegybanki működéshez. A Tanács döntése során figyelembe veszi, hogy a 
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benyújtott kutatási tervek jegybanki hasznosulása kellően indokolt-e, magas színvonalúnak és 

innovatívnak tekinthetők-e, továbbá azoktól meglátása szerint előremutató és alkalmazható 

tudományos eredmények várhatóak-e. A Tanács tagjaival és a döntéshozatal rendjével kapcsolatos 

információkért ld. a felhívás vonatkozó pontját. 

 

A kutatási tervet az alábbi formai és tartalmi elvárások szerint kell csatolva megküldeni a 

zold.penzugyek@mnb.hu címre 2022. szeptember 18. 12.00-ig. 

    

A kutatási tervvel kapcsolatos formai elvárásokA kutatási tervvel kapcsolatos formai elvárásokA kutatási tervvel kapcsolatos formai elvárásokA kutatási tervvel kapcsolatos formai elvárások    

A kutatási terv hossza 4-8 A4-es oldal. További formai elvárások: Calibri betűstílus, 12-es 

betűméret, 1,5-es sorköz, az oldalszám feltüntetése a jobb alsó sarokban. Intézmény nevében 

leadott pályázat esetén az intézmény hivatalos fejlécét kérjük használni. A költségtervet is 

tartalmazó kutatási tervet .doc (vagy .docx) és .pdf formátumban kérjük leadni. Amennyiben a 

kutatási terv a költségterven fölül egyéb kalkulációkat is tartalmaz, kérjük azokat .xls (vagy .xlsx) 

formátumban csatolni. 

A kutatási A kutatási A kutatási A kutatási tervvel kapcsolatos tartalmi elvárásoktervvel kapcsolatos tartalmi elvárásoktervvel kapcsolatos tartalmi elvárásoktervvel kapcsolatos tartalmi elvárások    

1.1.1.1. PályázóPályázóPályázóPályázó(k) (k) (k) (k) neveneveneveneve(i)(i)(i)(i), affiliációja, affiliációja, affiliációja, affiliációja    

2.2.2.2. A kutatási terv címe, célja, a témaválasztás indoklásaA kutatási terv címe, célja, a témaválasztás indoklásaA kutatási terv címe, célja, a témaválasztás indoklásaA kutatási terv címe, célja, a témaválasztás indoklása    (1000 karakter)    

3.3.3.3. AAAA    kutatási terv megvalósításának közvetlen előzményei a kutatókutatási terv megvalósításának közvetlen előzményei a kutatókutatási terv megvalósításának közvetlen előzményei a kutatókutatási terv megvalósításának közvetlen előzményei a kutató(k)(k)(k)(k)    szakmai portfóliójában szakmai portfóliójában szakmai portfóliójában szakmai portfóliójában 

(amennyiben van releváns publikációs előzmény, kérjük ezt/ezeket is feltüntetni) (max. 

3000 karakter)    

4. A kutatási terv feladatA kutatási terv feladatA kutatási terv feladatA kutatási terv feladat----    és ütemterveés ütemterveés ütemterveés ütemterve (tartalmazza, hogy milyen lépésekben és alkalmazott 

módszerekkel kívánja megvalósítani az adott célkitűzést és megemlíti az esetlegesen 

kapcsolódó költségelemeket) (max. 2000 karakter) 

5.5.5.5. A kutatási terv vállalásai A kutatási terv vállalásai A kutatási terv vállalásai A kutatási terv vállalásai (max. 2500 karakter)    

6.6.6.6. A kutatás megvalósításához társított költségigények tételes, összegszerű felsorolása A kutatás megvalósításához társított költségigények tételes, összegszerű felsorolása A kutatás megvalósításához társított költségigények tételes, összegszerű felsorolása A kutatás megvalósításához társított költségigények tételes, összegszerű felsorolása ––––    a a a a 

kifizetések várható ütemezése kifizetések várható ütemezése kifizetések várható ütemezése kifizetések várható ütemezése (kérjük, hogy a költségtervben jelezzék, amennyiben vannak 

olyan költségelemek, amelyek opcionálisan elhagyhatóak, és a kutatás, vagy annak egyes 

részei azok nélkül is kivitelezhetőek)    (max. 2000 karakter)    

7.7.7.7. A kutatási eredmények tervezett hasznosítása és disszeminációja A kutatási eredmények tervezett hasznosítása és disszeminációja A kutatási eredmények tervezett hasznosítása és disszeminációja A kutatási eredmények tervezett hasznosítása és disszeminációja (tudományos, oktatási, 

társadalmi szempontú jelentősége – ennek során külön térjenek ki arra, hogy milyen 

módon hasznosulhat az MNB szempontjából a kutatási terv megvalósítása) (max. 2500 

karakter)    

8.8.8.8. A kutatási eredmények jegybanki relevanciája, hasznosulása A kutatási eredmények jegybanki relevanciája, hasznosulása A kutatási eredmények jegybanki relevanciája, hasznosulása A kutatási eredmények jegybanki relevanciája, hasznosulása (max. 2000 karakter)    

 


