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Az MNB 2019. március 8-án több kategóriában meghirdette a Zöld Pénzügyek Díjat, melynek pá-

lyázati kiírása a Jegybank honlapján1 olvasható. A potenciális pályázók a zold.penzugyek@mnb.hu 

emailcímen tehetik fel kérdéseiket a pályázattal illetve magával a Díjjal kapcsolatban. Az eddig be-

érkezett, nem intézményspecifikus – és ezért más intézmények számára is releváns – kérdéseket és 

a rájuk adott válaszokat a transzparencia illetve a pályázók további segítése érdekében jelen doku-

mentum tartalmazza. 

1. Kérdés: Intézményünk nem mér saját tevékenységével kapcsolatban környezeti adatokat, 

ami pedig a kiírás III. b) pontja szerint elvárt tartalmi elem. Ez azt jelenti, hogy nem is pá-

lyázhatunk? 

Válasz: A táblázatban (bullet) pontokba szedett tartalmi elemek nem taxatív, kötelező listát 

képeznek. Elvárt tartalmi elem, hogy a pályázatban szerepeljenek a saját ökológiai lábnyom-

mal kapcsolatos információk (III. b) pont), de a bullet pontok csak lehetséges szempontokat 

adnak ehhez. Tehát ha egy intézmény nem mér környezeti adatokat, ez önmagában nem 

akadálya annak, hogy pályázzon. 

2. Kérdés: A Zöld Pénzügyi Innovátor Különdíj esetében csak a tartalmi értékelésre kerülő in-

formációk [III. pont c) pont] és az általános adatok [III. pont a) pont] kell, hogy a pályázat 

részét képezzék? 

Válasz: Igen, elegendő ezekre kitérni a pályázatban. 

3. Kérdés: Bizalmi vagyonkezelők pályázhatnak-e? 

Válasz: Igen, amennyiben a tevékenységet üzletszerűen végzi, és ERA postafiókkal is ren-

delkezik. 

4. Kérdés: Pénzügyi vállalkozások pályázhatnak-e? 

Válasz: Igen, a Zöld Pénzügyek Díjra és a Zöld Innovátor Különdíjra. 

5. Kérdés: Intézményünk nem tesz közzé semmilyen környezeti adatot honlapján, és fenntart-

hatósági jelentésünk sincs. Kizár minket ez a pályázásból? 

                                                                 

1 https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-zold-penzugyek-dij-palyazati-kiiras.pdf 
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Válasz: Nem – az 1. kérdésre adott válaszhoz hasonlóan – itt is csak az az elvárás, hogy a 

pályázat térjen ki a pályázó transzparenciájára saját ökológiai lábnyoma tekintetében (III. 

d) pont), de ennek tartalmában a pályázóknak szabadsága van.  Ha jelenleg semmilyen 

„zöld” információt nem publikál az adott intézmény, akkor például írhat az esetleges terve-

iről (amennyiben valamilyen konkrétum – például dokumentált társasági döntés - alátá-

masztja a terv komolyságát), vagy egyszerűen közölheti, hogy nincs ilyen jellegű közzété-

tele. Ez utóbbi válasz nem vonja magával a pályázat érvénytelenségét, de értelemszerűen 

a Bíráló Bizottság figyelembe veszi az összesített értékelésnél. A Zöld Pénzügyi Innovátor 

Különdíj esetében egyáltalán nem szükséges írni a közzétételekről, transzparenciáról. 

6. Kérdés: Egy intézmény csak egy típusú díjra pályázhat? 

Válasz: Nem, egy intézmény akár több díjra is adhat be pályázatot (pl. egy bank benyújt-

hatja a Zöld Bank Díjra, a Zöld Pénzügyi Díjra és a Zöld Pénzügyi Innovátor Különdíjra is a 

pályázatát). 

7. Kérdés: Milyen módon történik meg a díjak átadása? 

Válasz: A díjak átadása egy sajtónyilvános eseményen fog megtörténni, amelyen részt vesz-

nek a Bíráló Bizottság tagjai és az MNB felsővezetése is. 

 


