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pénzügyi tanácsadás szolgálatában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

A zöld kötvény keretrendszerének kialakítására 
irányuló tanácsadás 

 
A vállalati finanszírozás fenntartható jövője 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ha a vállalatok elkezdenek gondolkozni a napi döntéseik 
következményeiről, etikusabb döntéseket fognak hozni (…). Az élet 
minden napjára hatással vagyunk, és a döntéseinken múlik, hogy 

milyennel. 
(Jane Goodall nyomán) 
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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 
 
 

A tőkebefektetések ösztönzése  

Az Európai Unió – igazodva a nemzetközi 
klímavédelmi és fenntarthatósági 
egyezményekhez – 2030-ig a gazdaság 
zöldítésében jelentős előrelépést tervez elérni és 
a világ élenjáró klímavédelmi régiójává kíván 
válni. Ezt követően pedig 2050-re érheti el a 
klímasemlegességet.  
 
A célok megvalósításához szükség van a globális 
gazdaság szereplőire is. Az EU jelenlegi 
finanszírozási ciklusának meghatározó eleme a 
klímavédelem és a fenntarthatóság elősegítése, 
azonban a rendelkezésre álló források ellenére 
évente további, több száz milliárd eurós 
beruházásra van szükség a privát szféra részéről 
is a célok elérése érdekében. 
 
Az európai és nemzetközi pénzügyi intézmények 
– követve a Bizottság klímavédelmi akciótervét 
és a közösségi társadalmi elvárásokat – célzott 
befektetési eszközöket, illetve zöld minősítési 
rendszert dolgoztak ki. A tőke fenntarthatóbb 
befektetésekbe terelésének egyik pénzügyi 
eszköze a zöld kötvény. 
 
Mit nevezünk zöld kötvénynek? 

A zöld kötvények olyan pénzügyi 
instrumentumok, amelyek a kötvény jellemzőin 
túl valamilyen pozitív környezeti, klímavédelmi 
hatással is járó beruházást finanszíroznak.  

 
 
 
A kibocsátás célja lehet létező vagy új beruházás 
finanszírozása, illetve annak refinanszírozása.  
 
A zöld minősítés egységes EU-s feltételrendszere 
még kialakítás alatt áll, a bevezetésére a 
következő években kerülhet sor. Jelenleg számos 
nemzetközi irányelv, szabvány és állásfoglalás 
nyújt támpontot. A minősítési rendszerek közül 
népszerűségében is kiemelkednek az ICMA Green 
Bond Principles, illetve a Climate Bonds Initiative 
(CBI) megfelelőségi standardjai. 
 
Mennyire lehet népszerű a zöld kötvény? 

A zöld kötvények befektetői fogadtatása és 
térnyerése mára megkérdőjelezhetetlenné vált. A 
világon először az Európai Befektetési Bank 
dobott piacra zöld kötvényt 2007-ben, 2020 év 
végére pedig a forgalomban lévő állomány 
globálisan megközelítette az 1000 milliárd 
dollárt. 
 
2011-től folyamatosan nőtt a zöldkötvény-piac, 
2015 óta pedig az éves növekedési ütem 
átlagosan 60%-os volt. A globális kibocsátás 
közel 40-50%-át tette ki az Európai Unió az 
elmúlt években, a tagországok közül pedig 
rendre Németország és Franciaország járt az 
élen.  
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A közeljövőben nem várható, hogy lassulna a 
bővülés üteme, sőt a pénzügyi intézetek és az 
elemzők arra számítanak, hogy a következő 
években további, exponenciális növekedés 
várható.  
 
 
 
Milyen előnyökkel jár a zöld kötvény 

A zöld kötvények számos előnnyel rendelkeznek. 
A befektetők a kötvényeken keresztül innovatív 
és egyben környezettudatos, fenntartható 
célokat szolgáló beruházásokat támogatnak, a 
befektetésüket pedig a minősítői 
előfeltételeknek köszönhetően minden eddiginél 
transzparensebben követhetik nyomon. 
 
A kibocsátók számára a zöld kötvények 
széleskörű befektetői bázist jelentenek. A CBI 
2020-as jelentése alapján globálisan a 
befektetők eddig soha nem látott hányada, 56%-
a vallotta magát környezettudatosnak. A 
kibocsátóknak nem kell tehát attól tartaniuk, 
hogy ne lenne kereslet e kötvények iránt, hiszen 
Európában a zöld kötvények iránti túljegyzés 
átlagosan több mint négyszeres volt 2020-ban.  
 
Az utóbbi egyrészt csökkenti a kibocsátó 
kockázatát, másrészt pedig megjelenhet a 
kötvény árazásában és a másodpiaci 
forgalomban is. Az erős keresletnek 
köszönhetően az eddigi európai tapasztalatok 
alapján a kötvények jelentős része prémiummal, 
azaz névérték felett forog a másodpiacon már 
egy héttel a kibocsátást követően. Ezáltal a 
kötvény hozamszintje ugyan csökken, de 
pontosan az élénk érdeklődésből adódóan a 
további kibocsátás már kedvezőbb feltételek 
mellett történhet. A jelenséget a piac 
„greeniumként” definiálta. Összefoglalva: a 
vállalatok kedvezőbb konstrukciók mentén 
juthatnak pénzügyi forráshoz a zöld kötvények 
által, másrészt a forrásbevonás kockázata az 
erős kereslet miatt alacsonyabb. 
 
A zöld kötvénynek azonban nem csak pénzügyi 
előnyei lehetnek. A kibocsátó vállalatok számára 

a zöld irányba való elköteleződés erősítheti az 
üzleti bizalmat, így szélesebb partneri 
csatornákat nyithat meg. Másfelől pedig kiváló 
marketing-eszköz is, amely jól rímel a jelenlegi 
szabályozási-társadalmi elvárásokra. 
Van-e lehetőség hazai zöld kötvényre? 

Az MNB Zöld Programjával kívánja elősegíteni a 
klímaváltozáshoz és más környezeti 
problémákhoz kapcsolódó kockázatok 
csökkentését és a magyarországi zöld gazdaság 
finanszírozásának bővítését.  
 
A 2019-től induló Növekedési Kötvényprogram 
keretében immár lehetőség nyílik a zöld 
kötvények kibocsátásra is. Ezzel a program 
kezdetétől fogva több hazai vállalat is élt, 
amelyek együttesen 85 milliárd forintnyi zöld 
kötvényt bocsátottak ki.  
 
Hogyan segítjük Ügyfeleinket? 

Ügyfeleinket már a kezdetektől fogva tudjuk 
támogatni a zöld céljaikban. Kidolgozott 
módszertani eszközökkel segítünk felmérni 
ügyfeleink jelenlegi üzletmenetét abból a célból, 
hogy a működésük mennyiben felelhet meg a 
zöld minősítésnek, illetve támogatjuk őket a 
szabályozások közti eligazodásában. E felmérés 
eredménye az előminősítési jelentés, aminek 
segítségével ügyfeleink pontos képet kaphatnak 
arról, hogy mennyiben felelnek meg a zöld 
minősítésnek, illetve milyen fejlesztések lehetnek 
indokoltak a zöld minősítés megszerzéséhez.  
 
Ezt követően támogatjuk ügyfeleinket a zöld 
kötvény keretrendszerének összeállításában és a 
minősítési eljárás teljes folyamatában.  
 
A zöld keretrendszerrel összhangban a vállalat 
belső működését is bővítheti és fejlesztheti, 
aminek megvalósítását vagy egyszeri, vagy pedig 
folyamatos tanácsadással tudjuk támogatni.  
 
Mindemellett széles körű banki hátterünknek 
köszönhetően segítjük ügyfeleinket komplex, 
egyedi zöld finanszírozási konstrukciók 
kialakításában.
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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. 

 

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 

 
 

Somosi Éva | vezető értékesítési tanácsadó 
 20 éves fejlesztéspolitikai szakmai tapasztalat 
 Termékfejlesztés, key-account management 
 Vállalkozásfejlesztési, és -finanszírozási tanácsadás 
 Zöld kötvény- és ESG-tanácsadás 
 Innovációs tanácsadás, projektfejlesztés 

 
Kovács Bálint | senior tanácsadó 
 

 8+ éves elemzői és menedzsment tanácsadási tapasztalat 
 Vállalatértékelés és tőzsdei-pénzügyi elemzés  
 Üzleti tervezés és modellezés 
 Megvalósíthatósági tanulmányok és üzleti stratégia készítése,  
 Zöld finanszírozási keretrendszer és ESG tanácsadás  
 Projektfejlesztés, pénzügyi tervezés, projektelőkészítés és menedzsment                                            


