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Sikeres városi zöld átállást támogató 
zöld önkormányzati finanszírozási tanácsadás és 
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A globális környezeti kihívások mindannyiunk életére, működésére és jövőbeli kilátásaira 
hatással vannak. A zöldülő gazdaság és az azt támogató társadalmi háttér biztosítása közös 

ügy, amiben közös a felelősségünk. Az MKB Consulting prémium 
pénzügyi tanácsadó cégként nem csupán a saját mintanyújtó, 
környezettudatos működésével kíván ehhez a közös platformhoz 
csatlakozni, hanem tapasztalatait és tudását a zöld pénzügyek 
elterjesztése és a közösségi és magán zöld beruházások körének 
bővítése mögé szeretné állítani. Elkötelezettjei vagyunk a 
karbonsemlegesség elérését célzó vállalati és önkormányzati 
tevékenységek tanácsadói támogatásának, ennek megfelelően 
alakítjuk a saját szolgáltatási és termékpalettánkat. 

A vállalati zöld finanszírozás megjelenése szükséges velejárója a klímaváltozás elleni 
fellépésnek, mi több, a sikeres vállalati adaptáció egyik legfontosabb eszköze lehet. A 
klímaváltozás kihívásai a privát szférában is érzékelhetők, így mindenképpen közös 
erőfeszítéseket kell tennünk a karbonsemlegességi célok elérése érdekében. Az MKB 
Consulting zöld üzletágában tanácsadóink széles körű szakértelemmel és tapasztalatokkal 
rendelkeznek a vállalati zöld finanszírozás területén; mi ezzel tudjuk támogatni ügyfeleink 
saját környezettudatos szerepvállalását.      

Boros Áron PhD, vezérigazgató 

Miért a zöld?  
A nemzetközi klímavédelmi és fenntarthatósági 
egyezményekhez igazodva, az EU Zöld 
Megállapodása 2050-ig klímasemleges 
városokat és régiókat vizionál. Mindez zöldülő 
városokat, zöldülő helyi gazdaságot és az ennek 
eléréséhez szükséges ösztönző és szabályozó 
eszközök biztosítását feltételezi. Az országosan 
kitűzött klímacélok elérése a városok, az 
önkormányzatok együttműködése nélkül nem 
valósítható meg. A városi zöld fejlesztések 
dedikált és hatékony pénzügyi hátterét az 
önkormányzati zöld finanszírozás adhatja. 

Milyen előnyöket hordoz a zöld finanszírozás? 

 A zöld átállás nem megkerülhető 
kötelezettség a városok számára, hiszen 
a klímacélok teljesítésében mindenkinek, 
minden településnek szerepet kell 
vállalnia.  

 Az önkormányzatok társadalmi 
felelősségvállalási kötelezettségei mind a 
helyi lakosság, mind az egész emberiség 
életminősége, fenntartható életfeltételei 
és jövőbeli kilátásai irányában 
fennállnak.  

 Az élhető városi környezet biztosítása a 
városfejlesztés legfontosabb célkitűzése, 
ami a zöld átállás segítségével 
valósítható meg.  

 A zöld márka ma már fontos, 
megkülönböztető előny a 

városversenyben, amely vonzza a 
befektetőket, minimális feltételét képezi a 
városi idegenforgalom fellendítésének, 
egyben az egyik legbiztosabb 
népességmegtartó eszköz.  

 A zöld gazdaság az egyik 
leginnovatívabb, hazai és európai uniós 
ösztönzők és szabályozók által preferált 
ágazat, amely a területi versenyképesség 
erősödésének záloga lehet.  

 A zöld finanszírozás segítségével az 
önkormányzatok kedvezőbb 
finanszírozási feltételekkel tudnak 
forrásokat bevonni a helyi zöld 
fejlesztések elősegítése érdekében.  

 A zöld finanszírozási eszközök garantálni 
tudják a zöld átállás beruházásainak 
hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát. 

Mi a zöld finanszírozás lényege? 

A zöld finanszírozás olyan zöld fejlesztési 
célokat szolgáló pénzügyi konstrukciók 
összessége, amelyek egyszerre biztosíthatják a 
finanszírozott projektcélok nemzetközi zöld 
minősítéseknek való megfelelését, a 
beruházások pénzügyi fenntarthatóságát és a 
kedvezőbb, olcsóbb tőkebevonás feltételeit. 

A zöld befektetéseknek két általános típusa van: 
 A közvetlen zöld beruházások olyan 

beruházások, amelyek környezettudatos, 
a klímasemleges célokat szolgáló 
tevékenységet valósítanak meg. 
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 Közvetett beruházások keretében a 
finanszírozási eszközök segítségével a 
környezeti fenntarthatóságot nem 
közvetlenül szolgáló projektet valósulnak 
meg, ugyanakkor itt is figyelembe 
veendő, hogy a beruházás jellege 
illeszkedjen a klímacélokhoz. 

Olyan befektetéseket illetünk zöld jelzővel, 
amelyek az alábbi területekre irányulnak: 
megújuló energia, energiahatékonyság, 
szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés, 
környezetileg fenntartható mezőgazdaság és 
állattenyésztés, szárazföldi és vízi biodiverzitás 
megőrzése, tiszta közlekedés, fenntartható 
vízgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás, 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 
„ökohatékony”, illetve körkörös gazdaság 
termékei, technológiái, illetve zöld épületek. 

A zöld finanszírozás folyamata  
 
Az önkormányzati zöld finanszírozás újkeletű, a 
globális kihívások és az arra adott európai 
uniós és hazai válaszok által generált 
lehetőség a városok számára. Tanácsadóink 
tapasztalata és szakértelme segítheti az 
önkormányzati zöld finanszírozás feltételei 
közötti eligazodást, az egyedi, testre szabott 
helyi finanszírozási konstrukciók kialakítását.  

Melyek az önkormányzati zöld finanszírozás 
legfontosabb eszközei? 

 

1) Zöld tőkealap 

A városok zöld átállását támogató tőkealap 
olyan finanszírozási konstrukció, amely a helyi 
sajátosságokhoz és finanszírozási igényekhez 
igazodóan kialakítható egyedi önkormányzati 
zöld gazdaságfejlesztési, a zöld innovációt 
támogató eszközzé válhat. A zöld 
városfejlesztési tőkealap pénzügyi termékként a 
piacinál kedvezőbb feltételek mellett – jelen 
esetben kifejezetten a város zöld fejlesztési 
céljaihoz illeszkedően – nyújt forrást projektek 
részére. A tőkealapkezelő döntései a városi zöld 
célokhoz és igényekhez igazodóan születhetnek 
meg. A döntés során a projektek egyedi 
finanszírozási igényéhez igazodó pénzügyi 
konstrukció állhat elő a tőkeeszköz, 
visszatérítendő és vissza nem térítendő 
támogatások, valamint a kedvezményes hitel 

formájában nyújtott projekt-költségvetési 
részek kombinációjával. 

2) Zöld kötvény, illetve zöld hitel bevonása 

Az önkormányzati szektor klímacélokat szolgáló 
beruházásaihoz történő további forrásbevonás 
érdekében egy megfelelő, minősített zöld 
keretrendszert szükséges referenciakeretként 
kialakítani, amely alapján vizsgálható, hogy a 
zöldkötvény-kibocsátással finanszírozni kívánt 
projektek valóban kellően zöldek-e, 
megtérülőek-e, és hozzájárulnak-e az országos 
szintű indikátorok teljesítéséhez. A települési 
zöld kötvény kibocsátása olyan lehetőség a 
város számára, amely kedvező kondíciójú, 
széles, nemzetközi merítési alapú 
forrásbevonást eredményezhet a garantáltan, 
minősítetten zöld projektcélok elérése 
érdekében. A zöld kötvény a zöld városi ranghoz 
vezető út egyik hatékony, erős zöld üzeneteket 
megfogalmazó alkotóelme, amely a 
fenntartható finanszírozás feltételeinek 
biztosításával a helyi zöld gazdaságot erősítő 
eszköz is egyben. 
 
Önkormányzati zöld költségvetés 
 
Az önkormányzati zöld költségvetés-tervezés 
hozzájárul a környezeti és klímacélok 
eléréséhez, például az alábbi eszközök 
alkalmazása révén:  

 A zöld költségvetés címkézése – 
költségvetési intézkedések osztályozása a 
környezeti és/vagy klímahatásuk alapján 

 Környezeti hatásvizsgálatok – környezeti 
hatásvizsgálatok megkövetelése az új 
költségvetési intézkedéseknél 

 Az ökoszisztéma-szolgáltatások árazása – 
környezeti externáliák árazása, mint 
például az üvegházhatású gázok 
kibocsátása, gyakran adókon és 
kibocsátás kereskedelmi rendszereken 
keresztül 

 Zöld perspektíva a kiadások 
felülvizsgálatához – az intézkedések 
hatásának figyelembevétele a 
hatékonyság mellett, a környezeti és 
klímacélok elérése vonatkozásában 

 Zöld perspektíva a teljesítmény 
beállításához – teljesítménycélok 
integrálása a nemzeti környezeti és 
klímacélokba
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Rólunk 
 
Az MKB Consulting több mint 600 vállalati (460 kis-és középvállalati és 160 nagyvállalati) ügyfelével az 
egyik legnagyobb hazai tulajdonú pályázati és pénzügyi tanácsadó vállalat. A vállalati szektor 
kiszolgálása mellett stratégiai és finanszírozási tanácsadási tevékenységet nyújt intézmények, 
önkormányzatok és különböző intézményi szereplő számára. Célunk, hogy ügyfeleink finanszírozási 
igényeihez és fejlesztési projektjeinek előkészítéséhez, majd megvalósításához személyre szabott, 
egyedi pályázati és pénzügyi megoldásokkal járuljunk hozzá és számukra a speciális igényeknek 
megfelelő komplex szolgáltatáscsomagot biztosítsunk. 

 

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk? 

 Komplex, egyedi zöld finanszírozási 
konstrukciókat alakítunk ki a városok zöld 
átállását szolgáló beruházások 
megvalósításához, amely tőkeeszköz, 
kötvény- vagy hitelkonstrukció és vissza 
nem térítendő pályázati források 
kombinációját tartalmazza. 

 Támogatjuk a zöld projektfejlesztés teljes 
folyamatát, befektetési döntésre történő 
előkészítését, hazai vagy közvetlen uniós 
pályázati forrással történő 
finanszírozását. 

 Vállaljuk az önkormányzat zöld 
minősítésének teljes folyamatát 

 
 

Zöld pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaink:  

 Zöld kötvény keretrendszerének 
kialakítása 

 Zöld hitel keretrendszerének 
támogatása 

 Zöld termékfejlesztés 
 Városi zöld átállást támogató 

tőkealapokkal kapcsolatos tanácsadás 
 Zöld önkormányzati tanácsadás és 

termékfejlesztés 
 ESG-tanácsadás 
 Zöld matchmaking tanácsadás 

 
Pénzügyi tanácsadási szolgáltatásainkkal 
hozzá kívánunk járulni egy fenntarthatóbb, 
zöldebb gazdaság kialakulásához.

Szakértőink 
 
 

Boros Áron PhD. | vezérigazgató, az igazgatóság elnöke 

 

 Vállalkozásfejlesztés és -finanszírozás, vállalati tanácsadás 
 Zöld finanszírozási keretrendszer és ESG-tanácsadás 
 Önkormányzati zöld finanszírozási tanácsadás 
 Fejlesztéspolitikai támogatási konstrukciók kidolgozása 
 Kockázati tőke – vállalati és intézményi tőkefinanszírozás, alapkezelői 

tanácsadás 
 Innovációs és  K+F-projektek fejlesztése 
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Farkas Tamás | igazgatóhelyettes 

 20+ éves projektfejlesztési és projektfelügyeleti tapasztalat az EU-s 
támogatási rendszerben 

 Portfoliómenedzsment és projektmenedzsment megrendelői és 
szállítói oldalon 

 Projektek finanszírozási rendszerének működtetése, zöld 
finanszírozási tanácsadás és ügyfélkapcsolat-kezelés 

 Zöld szolgáltatások partnerközvetítése 
 Önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítására irányuló 

projektek és tőke bevonási projektek előkészítése 
 

Mezei Cecília PhD. |senior tanácsadó 

 

 20+ éves területfejlesztési és területi tervezési tapasztalat 

 Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési projektek fejlesztése 

 Önkormányzati finanszírozási tanácsadás 

 K+F projektek fejlesztése és vezetése 

 Portfolió- és projektmenedzsment gyakorlat 


