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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több kategóriában pályázatot hirdet a 2019. évi Zöld
Pénzügyek díjak elnyerésére az általa felügyelt pénzügyi szervezetek részére az általa
2019. február 15‐én honlapján meghirdetett Zöld Program keretében.1
Az MNB a Zöld Program keretében különböző külső és belső, hazai és nemzetközi
kezdeményezésekkel hozzá kíván járulni a klímaváltozás (és egyéb környezeti
anomáliák), mint hazánkat is súlyosan érintő ökológiai, gazdasági és pénzügyi stabilitási
kockázati tényező mérsékléséhez, valamint Magyarország fejlesztéséhez a zöld gaz‐
daság, zöld pénzügyek terén.
Bár a pénzügyi intézmények hitelezési, befektetési és egyéb pénzügyi tevékenysége
összességében jóval nagyobb hatással van a környezetre, mint önmagában ezen piaci
szereplők operatív működése, mégis indokolt, hogy a Zöld Program ez utóbbi zöldebbé
tételére is kiterjedjen. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a környezeti szempontok érvényesítése
akkor valósulhat meg a pénzügyi szolgáltatásokban, ha a pénzügyi intézmény képes
saját környezeti hatásait mérni, kontrollálni.
Ennek megfelelően a Zöld Program pénzügyi szektorra vonatkozó része kiterjed a
pénzügy piaci szereplők „zöldítésének” bátorítására, támogatására is, melynek egyik
legfontosabb eszközei a zöld pénzügyekkel kapcsolatos díjak, melyek – az MNB
szándékai szerint – reputációs értékén, erején keresztül fejti ki pozitív ösztönző szerepét.
A Zöld Pénzügyek díjakat a pénzügyi szervezet pályázata alapján, az MNB képviselőiből
és az általa felkért külső szakértőkből álló bíráló bizottság (a továbbiakban: Bíráló Bi‐
zottság) ítéli majd oda a jelen kiírásban megjelenített szempontok, prioritások alapján.
A részletes feltételek az alábbiakban olvashatók.
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Lásd bővebben: www.mnb.hu/letoltes/az-mnb-zold-programja.pdf
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I. A pályázattal kapcsolatos alapvető technikai információk:
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezet
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/, valamennyi szektor elektronikus ügyintézési szolgáltatása alatt elhelyezett „Zöld Díj pályázat” megnevezésű menüpont alatt elérhető
űrlap csatolmányaként benyújtandó elektronikus dokumentum
4
Az elnyert díjtól függően a használható titulus: a Zöld Bank Díj / a Zöld Biztosító Díj / a Zöld Befektetési Szolgáltató Díj / a Zöld Pénzügyi Díj / a Zöld Pénzügyi
Innovátor Különdíj 2019. évi nyertese
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I
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III. A pályázatok elvárt tartalmi elemei:
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Közzétett környezeti adatok köre, linkje
Fenntarthatósági jelentés linkje
(amennyiben publikál ilyet a pályázó)
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Zöld témájú kutatásokban részvétel vagy
ezek támogatása
Zöld célú támogatások (2018. január 1-jét
32/.-,*)(,'&%3$
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Amennyiben a pályázó nemzetközi pénzügyi csoport tagja, úgy a pályázatban a magyarországi entitás
(leányvállalat, ﬁóktelep stb.) Magyarországra vonatkozó zöld erőfeszítéseit, intézkedéseit, eredményeit kell
bemutatni.
Amennyiben a pályázó nemzetközi pénzügyi csoport anyaintézménye, úgy a pályázatában egyértelműsítenie
kell, hogy zöld erőfeszítései, intézkedései, eredményei mely országban vagy országokban fejtik ki hatásukat.
(Ebben az esetben a pályázat értékelése során nem csak a magyarországi tevékenység kerül értékelésre.)
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IV. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
•

Az MNB a pályázatok kiértékelésére egy Bíráló Bizottságot állít fel, melyben való
részvételre az MNB neves külső szakértőket valamint saját képviselőit kéri fel.

•

A pályázatokkal kapcsolatos kapcsolattartói, titkársági feladatokat az MNB Módszertani
igazgatósága látja el. Ennek keretében az MNB elvégzi a beadott pályázatok formai ellenőrzését,
melynek során vizsgálja
o a pályázat beérkezésének határidőn belüliségét;
o az I. pont szerinti technikai szempontok teljesülését;
o a III. pont a) alpontja szerinti alapvető információk feltüntetését;
o valamint a pályázat általános áttekinthetőségét, értelmezhetőségét.

•

Amennyiben egy pályázat 2019. április 25-e előtt érkezik be, de a formai ellenőrzés alapján
nem tekinthető alkalmasnak arra, hogy a Bíráló Bizottság kiértékelje, úgy az MNB - legfeljebb
egy alkalommal - hiánypótlásra hívja fel a pályázót. A hiánypótlás benyújtásának
határideje – a pályázatok benyújtásának határidejével egyezően – 2019. április 30.
A 2019. április 25-én vagy azután érkező pályázatok esetében hiánypótlásnak helye nincs,
ez esetben a formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

•

Az MNB a formailag megfelelő pályázatok befogadásáról az ERA-n keresztül tájékoztatja a pályázót.

•

A Bíráló Bizottság tagjai a formailag megfelelő és így befogadott pályázatokat kapják meg értékelésre.

•

A Bíráló Bizottság tagjai a pályázatokat a III. pont b)-f) alpontjában meghatározott tartalmi
szempontok szerint értékelik az alábbiak szerint:
o a Bíráló Bizottság tagjai megjelölik az adott kategóriában beadott legjobb, második legjobb
és harmadik legjobb pályázatot;
o a legjobbnak ítélt pályázat három pontot kap, a második legjobbnak ítélt pályázat kettőt,
a harmadik legjobb pedig egyet;
o az ily módon adott pontokat az MNB összesíti, és a legtöbb pontot kapó pályázók nyerik el
az adott kategória díját;
o pontegyenlőség esetén a Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt az azonos
pontszámú pályázók között.

•

Egy pénzügyi szervezet több kategóriában is pályázhat.

•

Az egyazon pénzügyi csoporthoz tartozó pénzügyi szervezetek külön-külön is pályázhatnak.
Így például egy csoporthoz tartozó hitelintézet pályázhat a Zöld Bank Díjra, az alapkezelő a
Zöld Befektetési Szolgáltató Díjra, az egészségpénztár a Zöld Innovátor Díjra. Értelemszerűen
a példában szereplő pénzügyi szervezetek mindegyike pályázhat a Zöld Pénzügyi Díjra is.

•

Az MNB fenntartja a jogot, hogy
o a beérkezett pályázatok színvonala alapján, a Bíráló Bizottság javaslata szerint - adott
esetben – valamely díjat egyetlen pályázónak se ítélje oda, vagy akár egyetlen díjat se ítéljen oda;
o a pályázatokkal kapcsolatban szükség szerint kiegészítő információkat, alátámasztásokat
kérjen az adott pályázóktól.
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V. A pályázatok nyilvánossága és felhasználhatósága
•

Az MNB a díjak ünnepélyes átadását követően sajtóközlemény formában közzéteszi a díjazottak
nevét, valamint a díjazottak pályázatának legkiemelkedőbb elemeit tartalmazó tömör összefoglalót.
Amennyiben az adott pályázó kifejezetten hozzájárult, az MNB jogosult e sajtóközleményhez mellékelve közzétenni a nyertes pályázatot vagy pályázatokat vagy annak
egyes részeit.

•

A pályázatok – az előző pontokban leírtakat nem érintve - nem nyilvánosak, azokat csak a Bíráló
Bizottság tagjai, illetve az MNB a pályáztatással és díjazással kapcsolatban feladatot ellátó
munkavállalói ismerhetik meg.

•

Amennyiben a pályázat üzleti vagy más titkot tartalmaz, azt a pályázónak egyértelműen,
a pályázat címlapján fel kell tüntetnie.

•

Az MNB a beadott pályázatokat kizárólag a Zöld Pénzügyek díjakkal kapcsolatban használja fel.
Egyéb felhasználás csak a pályázó hozzájárulásával lehetséges.

Az MNB a minél magas színvonalú pályázatok megszületése érdekében minden pályázó részére konzultációs
lehetőséget biztosít a pályázatok beadására nyitva álló időszak alatt. Az esetleges konzultációs szándék jelzését,
illetve a pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a zold.penzugyek@mnb.hu címre várjuk.

Budapest, 2019. március 8.
MAGYAR NEMZETI BANK
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