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KULCSÜZENETEK

4. Hazánkban – néhány példától eltekintve – az át-
törés a klímasemleges bankolásban még várat 

magára. A magyar bankrendszerben feltárt akadályok 
széles skálán mozognak, és jelentős kihívást jelentenek. 
A főbb azonosított akadályok:

1. A klímasemleges bankolás elterjedése a klíma-
katasztrófa megelőzésének egyik legfontosabb, 

ám kevésszer szóba kerülő összetevője, pedig a Párizsi 

Megállapodás is kiemelt célként határozta ezt meg, mi-
vel a klímakatasztrófát kizárólag állami forrásokból nem 
lehet megakadályozni. 

2. A világ fejlett pénzügyi piacain komoly fejlődés-
nek lehettünk szemtanúi az utóbbi években a 

magánforrások zöldebb irányba terelése terén. A nagy  
globális bankcsoportok közel 80%-a vállalta, hogy hite-
lezési tevékenységét összhangba hozza a nemzetközi 
klímacélokkal.

€  az üzleti lehetőségek kiaknázása, 

€  a kockázatkezelés és 

€  a szabályozási elvárások.

3. A már most klímasemlegességi célt vállaló ban-
kok esetében háromféle, részben összefüggő 

motiváció áll az elköteleződés mögött: 

KLÍMASEMLEGES PORTFÓLIÓ, 
mint cél

IGNORÁLÁS - a klíma-
változás nem tényező 

a banki működésben

CSR - a klímaváltozás fontos
hivószó az ügyfeleknek, a bank

marketing jeleggel használja

OPPORTUNIZMUS - új üzleti lehetőség 
felismerése, de nem átfogó cél a klíma-

semlegesség és/vagy DEFENZIVITÁS- 
kockázatkezelésbe való beépítés

A klímasemleges bankolás a fenntartható pénzügyek „evolúciójában”

Forrás: Saját ábra

→ a részletes nemzeti stratégiák hiánya (bár hazánk 
az Európai Unióban az elsők között foglalta törvénybe, 
hogy 2050-re eléri a klímasemlegességet, hiányoznak 
a bankok pénzügyi tervezéséhez és klímasemleges át-
menetéhez szükséges részletességű szektorális straté-
giák és intézkedési tervek);
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→ az adathiány (a bankok maguk sem tudják, hogy 
egyes fi nanszírozni tervezett projektek klímaszem-
pontból milyennek minősülnek és milyen kibocsátá-
sokkal rendelkeznek);

→ a módszertani nehézségek (a fi nanszírozásra váró 
projektek klímasemlegességi szempontból való beso-
rolásával kapcsolatban);

→ az ügyfelek tájékozatlansága (a hitelt felvenni kívá-
nó cégek jelentős része nem tudja, neki milyen fejlesz-
tésekre és befektetésekre van szüksége a zöld átállás-
hoz kapcsolódóan);

→ a banki kapacitás fejlesztésével kapcsolatos kihívá-
sok (a jelenlegi képzések nem specializálódtak kellő 
mértékben, például nem fektetnek kellő hangsúlyt a 
klímasemlegességre, különösen nem gyakorlati szem-
pontból, azaz nem adnak abban eligazodást, hogyan 
kellene a klímasemleges fi nanszírozást bevezetni);

→ az a játékelméleti probléma, miszerint a klímasem-
legességet vállaló bankok esetleg üzletileg rövid távon 
“öngólt” rúghatnak, amennyiben a teljes bankszektor 
nem kötelezi el magát e célok mellett.

→ a banki stratégiák valósághoz való igazítása (banki 
stratégiaalkotás több szinten valósul meg, amelyek je-

→ a zöld tőke hiánya (a magyar 2050-es klímasemle-
gességi cél beruházási igénye nagyjából évente 2-2,7 
ezer milliárd forint közé tehető, amit kizárólag állami 
forrásokból nem lehet fi nanszírozni, egyelőre azonban 
a zöld pénzügyi piac utóbbi években bekövetkezett nö-
vekedése ellenére sem mozgat meg elegendő mértékű 
tőkét a privát pénzügyi rendszer);

5. A magyar bankszektor tehát ugyan lépéshátrány-
ban van; az utóbbi évek heterogén fejlődése el-

lenére az elkerülhetetlen paradigmaváltás még előttük 
áll, de kellő odafi gyeléssel behozhatóak a lemaradások. 

A hazai klímasemleges bankolás problématérképe

Forrás: Saját ábra

„Potyautas” 
problémák

A bank erőforrásait lekötik 
a „napi” problémák

Vélt vagy valós jogi 
kockázatok

A banki dolgozók 
nem kellően képzettek

Az ügyfelek nem tájé-
kozottak, képzettek

Az ügyfeleknek nem 
érdeke a zöldítés

Az ügyfeleknek 
nincsenek adatai

Külső nyomás, központi 
koordináció hiánya

Különböző 
módszertanok léteznek

Szektorális dekarboni-
zációs pályák hiánya

„Milyen adatra 
van szükségem?”

Nincs adat vagy 
nem hozzáférhető

Gyenge 
adatminőség

lenleg nem igazodnak kellően a klímaválság realitása-
ihoz, miközben a klímasemlegességi szempontoknak 
tükröződniük kell a hosszabb távú célok mellett a je-
lenlegi cselekvést meghatározó rövidebb távú straté-
giákban is);
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1.BEVEZETÉS

Fenntartható pénzügyek, környezeti kockázatok, 
zöld átállás, klímasemlegesség. Néhány évvel ezelőtt 
Magyarországon nem, vagy alig léteztek ezek a kife-
jezések pénzügyi berkekben, az utóbbi időszakban 
azonban komoly változásnak lehettünk szemtanúi. 

Az Európai Unió és a magyar kormány is jogszabályban 
rögzítette a klímasemlegesség 2050-re történő eléré-
sét, számos hazai bank pedig nyíltan a zászlajára tűzte 
a zöld átálláshoz való hozzájárulást

Klímasemleges bankolás - net zero banking

Az az állapot, amelyben egy bank üzleti tevékeny-
ségének (pl. hitelezés, befektetés stb.) nincs közve-
tetten sem nettó negatív hatása a környezetre az 

üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásából (azaz a 
fi nanszírozott emissziók értéke nulla, vagy nullához 

közeli és ellentételezéssel teljesen semlegesített), 
és amely összhangban van a globális felmelegedés 

1,5 fokra való korlátozásával.

2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről
3. § (4) Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klí-
masemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok 

még fennmaradó hazai kibocsátása, valamint 
elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerül.

Ezen túl a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) törvényben 
rögzített céljai közé került a környezeti fenntarthatóság 
támogatása. Mostanra - részben a bankok saját felisme-
rése alapján, részben pedig az MNB vagy az EKB prog-
ramjaira reagálva - a hazai pénzügyi szektor szereplői 
is elkezdték beépíteni a fenntarthatósági aspektusokat 
üzleti modelljükbe, stratégiájukba. Emellett a környeze-
ti kockázatokat egyre inkább fi gyelembe veszik a belső 
keretrendszereikben, valamint elindult a dedikált lakos-
sági és vállalati zöld hitelezés is. A „zöld” banki gyakor-
latok elterjedésével egyre specifi kusabb és tudatosabb 
kezdeményezések születnek, amelyek közül különösen 
fontos az ún. klímasemleges bankolás. 

A klímasemleges bankolás globális elterjedése a klí-
makatasztrófa megelőzésének egyik fontos összete-
vője.

A klímasemlegesség konkrét, számszerűsített és a Pá-
rizsi Megállapodás által globálisan és tudatosan kitű-
zött cél. Az ehhez igazított bankolásnak tehát központi 
eleme, hogy a bankok szintén felelősséget vállalnak és 
proaktívan vesznek részt a társadalom - és a gazdaság 
zöldítésében. A klímasemleges bankolás magában 
foglalja a zöld átállással járó kockázatok minimalizálá-
sát, áttételesen a fi zikai kockázatok valószínűségének 
csökkentését, a klímaváltozás negatív hatásaihoz tör-
ténő alkalmazkodás elősegítését. A klímasemlegesség 
elérését ugyan üzleti lehetőségnek tekinti, de fi gyelem-
be veszi a társadalmi és környezeti igényeket is. Így a 
klímasemleges bank célja a profi tmaximalizálás mellett 
a klímacélok és az igazságos zöld társadalmi és gazda-
sági átállás elősegítése, tudományos alapon meghatá-
rozott, nemzetközileg elfogadott célkitűzéseket építve 
az üzleti modellbe. Bizonyos elméleti keretek között 
a klímasemleges bankolás nem a fenntartható pénz-
ügyek omegája (mivel az üzleti szempontokat nem ír-
ják felül a társadalmi és környezeti célkitűzések), de a 
jelenlegi, profi torientált, globális pénzügyi rendszerben 
értelmezhető egyik legmagasabb “evolúciós lépcsőfo-
kot” testesíti meg.
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A hazai bankrendszer fi nanszírozza a magyar gazda-
ság jelentős részét, ezért a bankok és a nemzetgaz-
daság zöldülése kéz a kézben jár, a kettő nem sza-
kadhat el egymástól számottevően. A hitelintézetek 
azonban stratégiájuktól függően ezt a folyamatot 
hátráltathatják vagy elősegíthetik. 

Hiába emelkedett törvényi szintre a klímasemlegesség 
Magyarországon, az utóbbi években a gazdaság szerke-
zete érdemben nem formálódott ehhez az elkötelező-
déshez. Ahhoz, hogy a jövőben sikeres legyen a magyar 

gazdaság zöld átállása, a klímapolitikai intézkedések-
nek és a bankszektornak kölcsönösen kell egymást tá-
mogatniuk. Minél több hazai bank alkalmazza a klíma-
semleges bankolást, annál erőteljesebben érvényesül a 
fenntarthatóság a piaci logikában és annál hatékonyab-
ban érvényesíthetőek a klímapolitikai intézkedések. Je-
lentős előnye lehet az egymást felerősítő lépéseknek, és 
komoly nehézséget jelenthet a klímacélok elérésében, 
ha a bankrendszer csupán passzívan igazodik a klíma-
semlegességi törekvésekhez.

KLÍMASEMLEGES PORTFÓLIÓ, 
mint cél

IGNORÁLÁS - a klíma-
változás nem tényező 

a banki működésben

CSR - a klímaváltozás fontos
hivószó az ügyfeleknek, a bank

marketing jeleggel használja

OPPORTUNIZMUS - új üzleti lehetőség 
felismerése, de nem átfogó cél a klíma-

semlegesség és/vagy DEFENZIVITÁS- 
kockázatkezelésbe való beépítés

1. ábra: A klímasemleges bankolás a fenntartható pénzügyek „evolúciójában”

Forrás: Saját ábra
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2.A KLÍMASEMLEGES BANKOLÁST ÉRINTŐ 
SZABÁLYOZÁSOK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK

A klímasemlegességet vállaló bankok esetében há-
romféle, részben összefüggő motiváció áll az elköte-
leződés mögött: az üzleti lehetőségek kiaknázása, a 
kockázatkezelés és a szabályozási elvárások. 

Rövid távon ez utóbbi két tényező lehet erőteljesebb a 
bevezetés folyamán. A kockázatkezelési megfontolások 
terén egyrészt a klímasemlegességi pályán már nem 
életképes iparágak, üzleti modellek - mint hitelkocká-
zat - minimalizálását, másrészt az éghajlatváltozáshoz 
és klímapolitikához köthető jogi kockázatok kezelését 
jelenti. A jogi felelősségre vonás (“liability risk”) és peres 
eljárások (“litigation risk”) komoly veszélyt jelentenek 
a gazdaság szereplői számára - vállalatok, bankok, de 
akár kormányok is a célkeresztbe kerülhetnek (lásd pél-
dául az ING vagy Shell klímaváltozással kapcsolatos pe-
reit, vagy akár a holland kormány elleni Urgenda-pert). 
A jogi veszteségek összegénél talán fontosabb az egyre 
növekvő klímaperek üzenete: minden entitásnak ki kell 
vennie a részét a közös klímacélok teljesítéséből. A klí-
masemleges bankolás alkalmazásával ez megvalósul és 
a jogi kockázatok rövid távon csökkenthetőek.

Középtávon a jogi kockázatok trendszerű növekedé-
sén túl a klímasemleges bankolás szabályozási keret-
rendszerbe való beépülése és univerzális elterjedése 
is egyre valószínűbb forgatókönyv. Ebben az esetben 
a korai csatlakozás kifi zetődőbb lehet, hiszen a szer-
vezeti kultúra átalakítása és a szükséges tudás fel-
halmozása éveket vesz igénybe.

Habár a klímasemleges bankolás jelenleg önkéntes 
alapú, a globális, az európai és a magyar szabályozások 
egyaránt egy irányba haladnak, mégpedig a klímavál-
tozás okozta pénzügyi kockázatok és lehetőségek egy-
re erősebb integrációja felé. Habár napjainkban még 
a bankszabályozási keretrendszerek klímaváltozással 
kapcsolatos részei csupán kialakulóban vannak, a bank-

felügyeletek zöld ajánlásai és az unió által felülvizsgált 
irányelvek mind a klímasemleges bankolás alapjait fek-
tetik le, amely idővel tovább épülhet. Amit most látunk 
“papírra vetve”, az sokak szerint fejlesztésre szorulhat, 
mivel nem elegendő a párizsi klímacélok - pénzügyi 
rendszerrel támogatott - eléréséhez. 

Frank Elderson - az EKB igazgatóságának tagja 
- 2021 októberében elhangzott beszédében már 

felsejlett a vízió, amely a klímasemlegességre való 
átállási tervek kötelezővé tételét tűzi ki az európai 

bankok számára: 

“És felkérem a jogalkotókat, hogy tegyék ezt 
egyértelművé azáltal, hogy jogilag kötelező érvé-

nyű követelményt vezetnek be a bankok számára, 
hogy rendelkezzenek ilyen “Párizs-kompatibilis” 

átállási tervekkel, amelyek a már életbe léptetett 
jogalkotási és magánszektorbeli kezdeményezé-

sek sarokköveként szolgálnak.”
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2.1NEMZETKÖZI KEZDEMÉNYEZÉSEK

A hazánkban, illetve az EU-ban hatályos jogszabályok 
jelenleg nem teszik kötelezővé a klímasemlegesség 
megteremtését a fi nanszírozott kitettségek tekinteté-
ben. Azonban a szabályozások helyett, azokat megelőz-

ve kifejezetten a klímasemleges banki fi nanszírozásra 
több nemzetközi kezdeményezés, sztenderd jött már 
létre, melyek közül a legfontosabbakat alább ismertet-
jük.

1. táblázat: A legfontosabb nemzetközi net zero banking kezdeményezések áttekintése

*Megjegyzés: A kezdeményezések honlapjain 2022. szeptember 24-én közzétett állapot szerint. 
A CCA már nem toboroz új tagokat, az érdeklődő bankok számára az NZBA-ban való részvételt ajánlják.

Név
A kezdeményezés 

indulásának dátuma
A kezdeményezés

lényegi követelménye
A kezdeményezést 
összefogó szervezet

Résztvevő bankok 
száma*

Collective 
Commitment to 
Climate Action 
(CCCA)

2019

Az aláíró bankok 
portfoliójának 
összhangba 

hozatala a Párizsi 
Megállapodással

(2 / 1,5 fokos pálya)

United Nations 
Environment 
Programme 

Finance Initiative 
(UNEP FI)

36

Net Zero 
Banking Alliance 
(NZBA)

2021

Az aláíró bankok 
portfoliójának 
összhangba 

hozatala a Párizsi 
Megállapodással 
(1,5 fokos pálya)

UNEP FI / Glasgow 
Financial Alliance 

for Net Zero
116

Science Based 
Targets Initative 
for Financial 
Institutions 
(SBTi)

2018 (pilot), 
2022 (végleges 

sztenderd)

Az aláíró bankok 
portfoliójának
 összhangba 

hozatala a Párizsi 
Megállapodással

(2 / 1,5 fokos pálya)

CDP, UN Global 
Compact, World 

Resources Institute 
(WRI), WWF

55

Forrás: A kezdeményezések honlapjai, Gyura, G. (2022)
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Miközben ezen kezdeményezések részleteiben vannak eltérések, sarokköveik megegyeznek:

→ A célkitűzések ambíciójának legalább a Párizsi 

Megállapodás által lefektetett klímasemlegességi 

átállási pályával összhangban kell lennie.

→ A célkitűzéseknek a bankok hitelezését és befekte-

tési tevékenységét kell lefednie az ügyfelek Scope 1, 2 

és 3 kibocsátásait egyaránt fi gyelembe véve, ameny-

nyiben az jelentős és a rendelkezésre álló adatok le-

hetővé teszik. 

→ A bankoknak legalább egy közép- (pl. 2030-as vagy 

korábbi) és egy hosszútávú, 2050-es célt kell lefek-

tetniük. Az első időközi cél után további részcélokat 

kell kitűzni, és transzparens módon kell közzétenni 

a célok eléréséhez tervezett intézkedéseket. Az SBTi 

esetében 5-15 éves célokat kell kitűznie a résztvevő 

pénzügyi szervezeteknek.

→ A kezdeményezések meghatározzák a célkitűzé-

sek lehetséges típusait is. A CCA és az NZBA csak az 

abszolút és a szén-dioxid kibocsátási/energiaintenzi-

tási célkitűzéseket engedi meg. Azaz a portfólióhoz 

kapcsolódó, ÜHG (üvegházhatású gáz) tömegre (pl. 

metrikus tonnában kifejezve) vonatkozóan kell célo-

kat kitűzni, vagy pedig egy egységnyi gazdasági ter-

melésre, illetve egyéb naturáliára (pl. egy KWh meg-

termelt energiához kapcsolódó ÜHG kibocsátás). (Az 

SBTi ezzel szemben más típusú célokat is megenged.) 

→ A célokat úgy kell megszabni, hogy azok a reálgaz-

daságra valós hatást gyakoroljanak. Ez a gyakorlat-

ban azt jelenti, hogy a vállalatok, háztartások dekar-

bonizációjának támogatására kell törekedni például 

beruházás-fi nanszírozással. 

→ Nem hatékony megoldás az úgynevezett divest-

ment, azaz a karbonintenzív hitelek és befektetések 

egyszerű leépítése. Ez esetben ugyanis könnyen le-

het, hogy a magas emissziójú ügyfelek egyszerűen 

csak más pénzügyi szolgáltatókhoz kerülnek át ahe-

lyett, hogy működésük válna klímasemlegessé.

→ Fontos alapelv a transzparencia: a bankoknak a cé-

lokat honlapjukon publikálniuk kell és évente a hala-

dásról is be kell számolniuk.
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2.2EURÓPAI SZABÁLYOZÁS

Az európai fenntartható pénzügyi akcióterv célja a 
fenntarthatóság és a pénzügyi rendszer erősebb ösz-
szekapcsolása. Az Európai zöld megállapodás kere-
tében létrejött, megújult fenntartható pénzügyi stra-
tégia sokkal erőteljesebben fókuszál az unió hosszú 
távú, 2050-re kitűzött klímasemlegességi céljára és a 
pénzügyi rendszer zöld átállására. 

A 2018-ban publikált akcióterv legfontosabb eleme a ta-
xonómia rendelet, mely a klímasemleges fi nanszírozás 
egyik kulcsa is lehet egyben. Az Európai Zöld Megálla-
podás csomagnak központi eleme a klímasemleges-
ség, amelyhez a 2021-ben bemutatott frissített fenn-
tartható pénzügyi stratégia kapcsolódik. 

A “zöld” tevékenységek defi níciója között megtalálha-
tók kellően alacsony kibocsátásúak, mint például a klí-
masemleges közlekedés, valamint olyanok is, amelyek 
átmenetileg hozzájárulhatnak 2050-es klímasemleges-
ségi célhoz, mint például a földgáz alapú energiaterme-
lés. Amiatt azonban, hogy ilyen átmeneti tevékenysé-
gek is helyet kaptak a taxonómiában, nem lehet egy az 
egyben kijelenteni, hogy a teljes taxonómia megfelel a 
klímasemlegesség követelményeinek. Mivel a taxonó-
mia kritériumai folyamatosan felülvizsgálják legújabb 
tudományos eredmények függvényében, így annak 
ellenére, hogy még nem minden benne foglalt tevé-
kenység “klímabarát”, a pénzügyi szereplőknek mégis 
érdemes terveiket összehangolni vele. 

A környezetileg fenntartható tevékenységeket defi -
niáló taxonómia-szabályozásban felsoroltak nem 
mindegyike van összhangban a klímasemlegesség-
hez vezető pályával, az említett keretrendszer mégis 
fontos igazodási pont. 

Az Európai Bizottság javaslata szerint a pénzügyi fel-
ügyeletek kötelezhetik majd az európai bankokat, hogy 
terveket készítsenek az EU „szakpolitikai céljaival, va-
lamint a zöld átállás általános trendjeivel való eltérés-
ből eredő klíma- és környezeti kockázatok” kezelésére. 
Ehhez a bankoknak konkrét terveket kell felvázolniuk 
számszerű célokkal együtt. Ez önmagában nem kötele-
zi a bankokat a klímasemleges bankolás alkalmazására, 
de arra igen, hogy ennek nem követése tudatos döntés 
legyen és az ebből eredő kockázatokat prudens módon 
kezeljék. Például, amennyiben egy bank olyan vállalato-
kat fi nanszíroz, amelyek nem felelnek meg az európai 
ÜHG kibocsátás-csökkentési sztenderdeknek, azzal ko-
moly átállási kockázatot vállal és a felügyeletek „radar-
jára” kerülhet. A CRD IV irányelv tervezete értelmében 
a banknak ilyen esetben tervet kell kidolgoznia a koc-
kázat-többlet felmérésére, kezelésére és mérséklésére. 
Ennek megfelelően a nem zöld szektorok fi nanszírozá-
sa önmagában nem jelent problémát felügyeleti szem-
pontból, de szükség lesz konkrét “zöldítési tervekre”.

Lényeges továbbá kiemelni a Bizottság javaslatát a 
tőkekövetelmény-irányelv (CRD) felülvizsgálatával 
kapcsolatban, amelynek hatására - korlátoltan ugyan 

A Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
előírja a nagyvállalatoknak (és a pénzügyi intézmények-
nek), hogy készítsék el és tegyék közzé átállási tervei-
ket, de azok tartalmát és időzítését az egyes vállalatok 
vagy bankok belátására bízza anélkül, hogy egyértelmű 
mérőszámokat, mérföldköveket vagy célokat határozna 
meg. A Corporate Sustainability Due Diligence Directive 
(CSDDD) alapján bizonyos nagyvállalatoknak tervet kell 

A klímasemleges fi nanszírozás egyik fontos eleme az 
ügyfelekkel kapcsolatos adatok rendelkezésre állása. 
Ennek kapcsán az Európai Unió fenntarthatósági je-
lentéstételi szabályozásai előrelépést, noha nem tö-
kéletes megoldást ígérnek. 

- a klímasemlegesség ebben a szegmensben is az eu-
rópai szabályrendszer részét fogja képezni. 
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elfogadniuk annak biztosítása érdekében, hogy az üzle-
ti modell és stratégia összeegyeztethető legyen a fenn-
tartható gazdaságra való átállással és a Párizsi Megálla-
podással. Fontos kikötés azonban, hogy az “észszerűség 
keretein belül beszerezhető információk alapján” kell 
ezt a tervet kidolgozni, valamint a kibocsátáscsökken-
tési célkitűzéseket csak akkor szükséges rögzíteni, ha 
az éghajlatváltozás jelentős kockázatot jelent a vállalat 
számára.

Eközben a fenti trendek ellenére magyar bankszek-
tor nagyjából harmadára - sem közvetlenül, sem az 
anyabankon keresztül - nem terjednek ki az új nyilvá-
nosságra hozatali szabályok egészen 2025-ig, önkén-
tes alapon pedig nagyon kevés intézmény tesz ilyen 
irányú lépéseket. 

A hazai bankok fele tartozik közvetlenül az NFRD/CSRD 
és a CRR hatálya alá, a többi bank esetében csupán át-
tételesen, vagy egyáltalán nem látnak napvilágot a klí-
maváltozással kapcsolatos információk az anyabankok 
jelentéseiben. Ennek következményeként a bankok 
körülbelül harmada éveket csúszhat a felkészülésben 
e külső kényszer hiányában. Ezt támasztja alá az alábbi 
3. ábra is, amely szemlélteti, hogy csupán a bankok ne-
gyede hoz önkéntesen nyilvánosságra klímakockázati 
információkat, ezeket is csak részlegesen.

2. ábra: Az NFRD* és CRR* hatálya alá tartozó 
bankok aránya

Csak az anyabank riportál
Nem

Igen
Anyabank igen, egyéb módon is riportál

CRR

NFRD

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

%

%

24 29 435

14 38 435

Forrás: MNB Zöld Pénzügyi Jelentés 2022

3. ábra: Azon bankok aránya, amelyek nyilvánosságra 
hoznak környezeti kockázatokkal kapcsolatos 

mutatókat, célokat

Igen Többnyire Részben Nem

23%

77%

Forrás: MNB Zöld Pénzügyi Jelentés 2022
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2.3MAGYARORSZÁGI HELYZETKÉP 

Hazai viszonylatban általában kevés támpontot talá-
lunk a klímasemlegesség megvalósítása kapcsán. A 
politikai szintű elköteleződést a klímatörvény beto-
nozta be, a 2050-re érvényes ágazati elképzeléseket 
kevés konkrétummal pedig a 2021-es Nemzeti Tiszta 
Fejlődési Stratégia (NFTS) vázolja fel. 

Az NFTS több pályát is felvázol arra vonatkozóan, ho-
gyan érheti el Magyarország a klímasemlegességi cél-
ját 2050-re -korai cselekvési és halasztott cselekvési 
forgatókönyvek-, de nem jelöl ki konkrét útitervet, sem 
szektorális célokat. A dokumentum szektorspecifi ku-
san mutatja be a két forgatókönyvet az energia, ipari fo-
lyamatok, mezőgazdaság, földhasználat, erdészet és a 
hulladékgazdálkodás tekintetében. Abból a szempont-
ból szolgálhat hozzáadott értékkel, hogy szektorok-
ra bontva mutatja a zöld átállás becsült fi nanszírozási 
igényét, valamint külön ajánlásokat is megfogalmaz a 
klímasemleges átmenet fi nanszírozására és gazdaság-
politikai eszközeire. A hosszú távú tervezés során ez a 
dokumentum referenciapont lehet a pénzügyi szerep-
lőknek, így tisztában lesznek azzal, hogy milyen elvárá-
sokat támaszt a kormány feléjük a különböző forgató-
könyvek esetén. 

A kormányzati programok, akciók és tervek egyelőre 
középtávon, a 2030-ig szóló Nemzeti Energia és Klí-
matervben (NEKT) jelennek csak meg, és ezek rész-
letessége nem segíti elő kellő mértékben azt, hogy a 
bankok lássák a dekarbonizációs pályákat és ehhez 
üzleti terveket tudjanak kidolgozni. 

A NEKT konkrét projekt elképzeléseket és akciókat tar-
talmaz, illetve ezek beruházási igényeit. Ez azonban 
nem elegendő a különböző – különösen a legszennye-
zőbb - nemzetgazdasági ágazatok dekarbonizációs pá-
lyáinak banki stratégiákban való pontos integrálására. 

A bankszektor felé az MNB Zöld Ajánlása támaszt el-
várásokat, amelyek - ha nem is szorosan - , de kap-
csolódnak a klímasemlegességhez. Hivatalos doku-
mentumban itt lelhetőek fel az első támaszpontok a 
klímasemleges bankolás alapjainak kialakításához. 

A zöld ajánlás elsődleges célja a magyar bankszektor 
felkészültségének javítása a klíma- és más környezeti 
kockázatok kapcsán, és elvárások, jó gyakorlatok meg-
fogalmazása a bankok fenntarthatósággal kapcsolatos 
üzleti tevékenységének fejlesztésére. Ennek az elvárás-
gyűjteménynek nem deklarált feladata, hogy bármely 
hazai hitelintézet a klímasemleges bankolás mellett 
tegye le a voksát, azonban az ahhoz szükséges alapok 
megteremtését középtávon elvárja. A dokumentum 
amellett, hogy a fentebb tárgyalt európai és hazai klí-
masemleges gazdaságra való áttérés kontextusában 
részletezi az elvárásokat, néhány esetben egyértelműen 
össze is kapcsolja a klímasemlegességet az elvárt banki 
gyakorlatokkal. Például a banki stratégia és üzleti mo-
dell vonatkozásában jó gyakorlatnak tekinti a felügye-
let, a “klímasemlegességi tervek” kidolgozását, illetve a 
nyilvánosságra hozatala esetén is fontos elem, hogy a 
bankok átfogó és érdemi információt szolgáltassanak a 
környezeti fenntarthatósági célkitűzésekhez való hoz-
zájárulásuk kapcsán.
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3.KLÍMASEMLEGESSÉG A MAGYAR BANKSZEKTORBAN 

Globális probléma lévén nem csak a magyar hitelin-
tézeteknek kell reagálni a zöld átállásra. Az eurózóna 
nagybankjai korábban kezdtek el foglalkozni a klíma-
változással, így fenntarthatósági szempontból ezek a 
piacok fejlettebbek a hazainál. Összességében azon-
ban a legtöbb bank még nem foglalkozik érdemben 
a fenntarthatósági megfontolásokkal.

Az Európai Központi Bank (EKB) azt elemezte, hogy a 

felügyelete alá tartozó nagy európai bankcsoportok 

felkészültsége hogyan értékelhető. Az elemzés mód-

szertana valamelyest eltér az MNB bevett gyakorlatától, 

ezért az eredmények nem teljesen összehasonlítható-

ak, nagyságrendileg azonban az 4. ábra jól mutatja a 

különbségeket. Ahogy hazánkban, úgy az eurózónában 

sincs jelenleg a klímaváltozás pénzügyi következménye-

ire felkészültnek nevezhető hitelintézet. Néhány bank 

azonban „fi rst-mover” stratégiát alkalmazva a fenntart-

hatóságot szisztematikusan elkezdte beépíteni műkö-

désébe és üzleti tevékenységébe. Az ebben a kontext-

usban fejlettnek számító bankok sem voltak azonban 

képesek teljeskörű átalakításokat eszközölni ennyi idő 

alatt, bizonyos területeken viszont jelentős előrelépést 

értek el. Az Európai Központi Bank tanulmányából kide-

rül, hogy míg egyes bankok a belső felelősségelosztás 

és szervezeti struktúra kiépítésén keresztül indították 

el a fenntarthatósági projekteket, addig mások széles 

zöld pénzügyi termékpalettát dolgoztak ki, amelyek ki-

egészültek belső képzésekkel, vagy differenciált árazási 

mechanizmusokkal.

A magyar bankszektor felkészültsége a klímavál-
tozás és környezeti degradáció okozta pénzügyi 
kockázatok kezelésére, valamint a zöld gazdasági 
átálláshoz szükséges tőke mozgósítására abszolút 
értékben alacsony szinten van. Egyértelmű – ámbár 
heterogén – fejlődésnek lehettünk tanúi az elmúlt 
években, viszont elkerülhetetlen paradigmaváltás 
még a magyar bankok előtt áll. 

Az MNB adatai szerint a magyar bankszektor 25 száza-
lékban felelt meg a Zöld Ajánlás klímakockázatokkal 
kapcsolatos elvárásainak 2021 végén, tehát a hazai ban-
kok javarészt épp csak elkezdtek foglalkozni a kérdés-
körrel, néhány kivételtől eltekintve érdemi előrelépés 

4. ábra: A magyar és euróövezeti bankok felkészült-
sége a környezeti- és klímakockázatok kezelésére

Magyarország (MNB) Eurózóna (EKB)

Felkészült Többnyire
felkészült

Részben
 felkészült

Nem
felkészült

0% 3%

45%

61%

55%

37%

0%0%

Forrás: Magyar Nemzeti Bank: Zöld Pénzügyi Jelentés 2022
European Central Bank: The state of climate and environ-

mental risk management in the banking sector
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még nem történt a piacon. A legmagasabb értékelést 
kapó bank esetében is csupán 50 százalékon aluli pont-
számról beszélhetünk, tehát egyetlen hazai bank sem 
felel meg az MNB által támasztott klímakockázatok ke-
zelésére vonatkozó elvárások nagy részének. 

Hazánkban a nagyobb mérlegfőösszegű, valamint a 
nemzetközi anyavállalattal rendelkező hitelintézetek 
esetében erőteljesebben jelenik meg a fenntartható-
ság, ami egybeesik a nemzetközi tapasztalatokkal. 

A külföldi anyabankok által csoportszinten meghatá-
rozott lépések felgyorsíthatják a folyamatokat a hazai 
intézmények esetében is. Ez fontos információ, mivel a 
magyar bankszektorban kilenc intézmény rendelkezik 
nyugat-európai anyavállalatokkal, melyek egy része ki-
fejezetten előremutató lépéseket tett. 

A nagy nemzetközi bankok számára manapság elen-
gedhetetlen, hogy elköteleződjenek a fenntartható 
működés mellett, amelyet legtöbbször egy globális 
vállaláshoz - mint például a Net Zero Banking Allian-
cehoz, vagy a Principles of Responsible Bankinghoz 
- történő csatlakozással tesznek meg. 

Bizonyos piacokon a klímasemlegesség melletti elköte-
leződés hiánya komoly reputációs kockázatot hordoz. A 
Magyarországon is tevékenykedő nemzetközi hátterű 
kilenc bank közül egy kivételével mindegyik csatlako-
zott ezen vállalások egyikéhez, három pedig a klíma-
szempontból legkomolyabb elköteleződést jelentő Net 
Zero Banking vállaláshoz is csatlakozott. A Principles of 
Responsible Bankinghoz világszerte több mint három-
száz bank csatlakozott, amelyek mérhető fenntartható-
sági vállalásokat tesznek és implementálnak legalább 
két területen - az aláíró bankok elsöprő többsége a klí-
masemlegesség terén tesz vállalást, de nem feltétle-
nül 2050-es nettó zéró ambícióval. Eközben a Net Zero 
Banking Alliance a világ bankjainak 40%-át tömöríti, a 
csatlakozók pedig az vállalják, hogy 2050-re teszik klí-
masemlegesssé portfóliójukat. Amennyiben a bank-
csoport tűz ki ilyen célt, akkor a hazai leánybankokban 
is szükséges lesz azt átültetni. A legfrissebb elemzések 
arra jutottak, hogy a legnagyobb, nemzetközileg aktív 
bankcsoportok nagyjából 80%-a tűzött ki klímasemle-
gességi célokat. 

5. ábra: Átlagos MNB Zöld Ajánlás megfelelés 
értékelések kategória és bankméret szerinti 
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Forrás: MNB Zöld Pénzügyi Jelentés 2022
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távon is tarthatatlanná válik, ha másért nem is, a szabá-
lyozói nyomás miatt. 

A hazai bankok nagy része a szilárd alapok lefekte-
tésén dolgozik, amelynek organikus következménye 
az elköteleződés, tehát a nemzetközi klímasemleges-
ségi kezdeményezésekben való részvétel. A klímasem-
leges bankolás megvalósítása néhány - nemzetközi 
anyavállalattal rendelkező - hazai bank számára kezdett 
ténylegesen is a mindennapi működés részévé válni. 
Például a belga KBC csoport - és ezzel együtt a magyar 
leányvállalata, a K&H bank – valamint a Raiffeisen Inter-
national csoport nem csak vállalta, hogy összhangba 
hozza üzleti tevékenységét a párizsi klímacélokkal, de 
már 2022-ben konkrét célkitűzéseket is nyilvánosság-
ra hozott. Az Erste Bank Csoport szintén közzétette a 
fi nanszírozott kibocsátásokra vonatkozó becsléseket, 
amely magában foglalja a magyar leányvállalat adata-
it is, valamint további hazánkban is jelenlévő csoportok 
(BNP Paribas Group, ING Group, Intesa Sanpaolo Group, 
Unicredit Group) is dolgoznak már a klímasemlegessé-
gi célokon. Mint PRB aláírók, az OTP és az MKB (Magyar 
Bankholding) egy átfogó hatásfelmérés után kell, hogy 
fenntarthatósági célokat tűzzenek ki, tehát esetükben 
is sor kerülhet klímasemlegességi vállalásokra.

Elméletben lehetséges - a valóságban kevésbé valószínű 
- hogy egy, a felügyelet elemzési koordinátarendszeré-
ben magasra értékelt hitelintézet semmilyen érdemi 
lépést nem tett a klímasemleges bankolás bevezetésé-
re. Ennek megfelelően a magyar bankok – felügyeleti 
szemszögből vett – alacsony szintű felkészültsége nem 
lehetetleníti el a klímasemleges bankolás bevezetését. 
Magyarországon a bankok egy része már lefektette azo-
kat az alapokat, amelyre klímasemlegesség épülhet. A 
„várjunk, és meglátjuk” stratégia alkalmazása már rövid 

A pénzügyi felügyeletek - értelemszerűen - a környe-
zeti kockázatok pontos felmérésén és azok prudens 
kezelésén keresztül defi niálják a sikert, viszont a klí-
masemleges bankolás ennél átfogóbb értelmezést 
kíván. 

A nemzetközi vállalásokhoz történő csatlakozás per-
sze önmagában nem jelent garanciát a nemzetközi 
bankok tekintetében sem a klímasemlegesség felé 
történő előmozdulásra. Mivel jelen dokumentum 
készítésekor legtöbbjük még a felkészülési fázisban 
volt, így igen kevés információ áll rendelkezésre. 

A vizsgált bankok részéről sok esetben a saját klíma-
semleges működésükre vonatkozóan ismerhetünk 
meg információkat, terveket, azonban még nem látni 
konkrét pályákat arra vonatkozóan, hogyan tervezik el-
érni a klímasemlegességet üzleti tevékenységükben 
2050-re. A legtöbb, klímasemlegességi vállalással ren-
delkező bank 2022 őszén vagy 2023 tavaszán (az aláírás-
tól függően) publikálja majd számszerű céljait. Előzetes 
rövid- vagy középtávú tervek és célok azonban szinte 
minden bank részéről rendelkezésre állnak. Ezek rend-
kívül heterogének: az antarktiszi olajkitermelés fi nan-
szírozásának 2022-es felfüggesztésétől a szénbányászat 
támogatásának 2025-ben történő felfüggesztésén át a 
portfólió 80%-os kibocsátás-csökkentéséig terjednek. 
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3.1STRATÉGIAALKOTÁS

A klímasemlegesség melletti elköteleződés alapve-
tően egy stratégiai döntés, de a törvényben deklarált 
nemzetközi és nemzeti klímacélok következménye-
képp “a kocka el van vetve”, hiszen a bankrendszer 
dekarbonizációja a reálgazdaság klímasemlegesíté-
séhez kötött. A stratégiai döntés mibenléte, hogy a 
bank elősegíti és felgyorsítja a zöld átmenetet, vagy 
hátráltatja azt. 

Hazánkban és EU-s szinten is komoly munka folyik, 
hogy a Párizsi Megállapodás hosszú-távú céljai telje-
sítésre kerüljenek. Ezen túl köztes célok is kidolgozás-
ra kerültek (lásd. Fit for 55), megtámogatva például az 
IPCC, az ENSZ éghajlatváltozási tanácsadó testületének 
munkásságával, amely többek között a gazdasági ága-
zatok dekarbonizációját hivatott feltérképezni. Euró-
pa vállalatai számára tehát a klímasemlegesség, mint 
hosszú távú cél már nem autonóm döntés kérdése, 
hanem egy alapvető kötelezettség, amely a következő 
harminc évben meghatározza a piaci környezetet (noha 
a cél elérése sajnos korántsem garantált). Különböző 
módon reagálnak erre a pénzügyi és nem pénzügyi 
vállalatok egyaránt: a spektrum egyik végén álló válla-
lat korán és erőteljesen elköteleződik, fi gyelembe veszi 
üzleti tevékenysége környezeti és társadalmi hatásait 
és ezeket előre meghatározott menetrend szerint teszi, 
míg a másik véglet szerinti vállalat kivár addig, amíg a 
szabályozó hatóságok, a fogyasztók, vagy a társadalom 
rákényszeríti, hogy álljon át fenntartható működésre.

Minden számszerű konklúzió - beleértve a Nemzeti 
Tiszta Fejlődési Stratégiát is - azt mutatja, hogy kör-
nyezetileg, társadalmilag és pénzügyileg is kifi zető-
dőbb egy gyors, de rendezett zöld átmenet, mint az 
“ölbe tett kéz” stratégia.

Értelemszerűen minél hamarabb lépnek életbe kibo-
csátás-csökkentési megoldások, annál alacsonyabbá 
válik az alkalmazkodás és veszteségek költsége, főleg, 
hogy a környezeti károk nem kiszámíthatók, tervezhe-
tők. Ha csak 2030-ig vizsgáljuk az alternatív útvonalak 
hatásait, a zöld átállás kezdeti költségei magasabbak 
lehetnek, mint a pozitív hatások összege; ha azonban a 
2050-ig tartó időszakot elemezzük, szinte minden eset-

A banki stratégiaalkotás több szinten valósul meg, 
amelyek jelenleg nem igazodnak kellően a klímavál-
ság realitásaihoz. 

Ahogy a nem pénzügyi vállalatok esetében is, a vízió és 
a misszió ragadja meg a hosszú távú dimenziót. Ezek-
ből következnek a közép- vagy rövidebb távú stratégi-
ai megfontolások, amelyek a legtöbb esetben 3-5 évre 
határozzák meg az intézmény cselekvését a piacon. A 
kockázati- és tőke stratégia, a portfólió stratégia, ter-
mék vagy szegmens stratégiák mind lényeges részei 
a bank üzleti modelljének. Ahhoz, hogy a bank hosszú 
távú vízióját elérje és misszióját képes legyen teljesíteni, 
a rövidebb távú célok teljesítése alapfeltétel. Az Európai 
Bankhatóság elemzése ugyanakkor arra jutott, hogy a 
banki stratégiai gondolkodás a kontinens nagy részén 
a 3-5 éves időtávra korlátozódik. Ez problémát jelent, 
mivel a klímaváltozás egy jóval hosszabb távú folyamat, 
amely már a jelenben cselekvést igényel, de hosszú tá-
von jelentkeznek igazán a cselekvés előnyei. Az MNB 
felmérése hasonló eredményt mutat a banki döntés-
hozatal időhorizontja tekintetében, az EU fenntartha-
tó pénzügyi stratégiája épp ezért törekszik a hosszabb 
távú gondolkodás ösztönzésére.

ben jobban járunk. Az eredmény egyértelmű: minél 
hosszabb időhorizontot vizsgálunk, annál inkább felér-
tékelődik a fenntarthatóság.
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A klímasemlegességi szempontoknak tehát tükrö-
ződnie kell a hosszabb távú célok mellett a jelenlegi 
cselekvést meghatározó rövidebb távú stratégiák-
ban is. 

Az egyik lehetséges megoldása a problémának például, 
ha az “alacsonyabb szintű” stratégiákat hosszabb, évti-
zedes időhorizonton defi niálja a bank, vagy az, hogy az 
eleve hosszú távú vízió erősebb szerephez jut a bank 
működésében, erősebben érvényesül a részletes straté-
giákban. A bankok víziója és missziója jelenleg nem fel-
tétlenül kapcsolódik konkrét célkitűzésekhez, azonban 
a klímasemlegesség hosszú időhorizonton deklarált, 
számszerű cél - ezért a bankoknak is igazodniuk kell 
ehhez, lehetőleg szemléletváltáson keresztül. Ahhoz, 
hogy ezek a célok reálisak legyenek, érdemes vissza-
felé tervezni és lebontani őket alacsonyabb szintekre, 
például termékek, földrajzi kitettségek szerinti bontás-
ban és köztes célok meghatározásán keresztül. Például 
amennyiben egy kockázati stratégia 3 éves, akkor a kö-
vetkező 30 évet 10 egymásra épülő köztes céllal javasolt 
alátámasztani.

Magyarországon - habár néhány intézmény már in-
tegrált valamilyen zöld szempontot a stratégiájába -,
a klímasemlegességi célkitűzés ritkán jelenik meg 
a banki stratégiákban. 

Az MNB 2021-ben készült felmérése szerint a hazai ban-
kok 18%-a frissítette az üzleti stratégiáját a klímaválto-
zásból fakadó kockázatok fi gyelembevételével, azonban 
ezen bankoknak is csak egy része készített olyan straté-
giát, amely összekapcsolódik a klímacélokkal. 

6. ábra: Bankok aránya, ahol az üzleti stratégia
frissítésre került a környezeti kockázatokkal

Teljesítve
Vannak tervek

Folyamatban
Nincsenek tervek

45%

18%

36%

Forrás: MNB Zöld Pénzügyi Jelentés 2022

7. ábra: Bankok aránya, ahol zöld átállási
terv kialakításra került

Teljesítve
Vannak tervek

Folyamatban
Nincsenek tervek

18%

5%

77%

Forrás: MNB Zöld Pénzügyi Jelentés 2022
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A stratégia kialakításához a jelenlegi helyzet pontos is-
merete elengedhetetlen, azonban sokáig nem álltak 
rendelkezésre kellő minőségű adatok, amelyek ezt le-
hetővé tették. Az MNB adatai szerint 2021 végéig csu-
pán egy magyar bank mérte fel egy bizonyos portfólió 
fi nanszírozott kibocsátását és néhány hazai bank tervei 
között fellelhető bizonyos szektorok, részleges portfóli-
ók ilyen irányú vizsgálata. 2022 folyamán több európai 

A magyar bankok döntő többsége ráadásul nem is-
meri az általuk fi nanszírozott tevékenységek ÜHG 
kibocsátását, amely alapvető feltétele lenne a klíma-
semleges bankolás bevezetésének. 

anyavállalattal rendelkező magyar bank is megbecsül-
te fi nanszírozott kibocsátását, azonban ezek nyilvános 
közzététele eddig nem történt meg. Viszonyításképp az 
eurózóna bankjainak 15%-a már nyilvánosságra hozta 
megbecsült scope 3 kibocsátását. Ez annak köszönhe-
tő, hogy az utóbbi években több módszertan is napvi-
lágot látott, amelyek használatával megbecsülhetőek 
a fi nanszírozott ÜHG kibocsátások. A Partnership for 
Carbon Accounting Financials (PCAF) és a Paris Agree-
ment Capital Transition Assessment (PACTA) a két leg-
elterjedtebb metódus, melyek segítséget nyújthatnak 
az adatproblémákkal szembenéző bankok számára.

3.2 VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

A bankok belső vállalatirányítási rendszere több 
szempontból is releváns a klímasemleges bankolás 
kapcsán, azonban számos magyar bank még a szük-
séges alapokat sem fektette le.

Az MNB 2020-as felmérése alapján a magyar bankok 
csupán egyharmadában teljesül, hogy a vezető testület 
valamilyen mértékben megvitatja a fenntarthatóság-
gal és az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat. 
A nemzetközi trendek fényében ez egy nagyon ala-
csony arány. A Kockázatkezelők Globális Szövetségének 
(GARP) 2020-as felmérése - amely 71 vezető (nem ma-
gyar) pénzügyi szervezetet vett fi gyelembe globálisan 
- arra jutott, hogy ezek 75%-ában a vezető testület már 
megvitatja az ilyen típusú kockázatokat. Az EKB 2021-
ben végzett elemzése arra jutott, hogy az eurózóna 
bankjainak 43%-ában a vezető testület formális felelős-
séget vállal a környezeti kockázatok kezeléséért, amely 
egy jóval komolyabb szintje az ügy kezelésének. Továb-
bá (habár az egy évvel korábbi adatokhoz képest ez elő-
relépés, mivel 2020-ban csupán a bankok 42 százaléka 
tett eleget ennek) a magyar bankok csupán kétharma-
dában találunk fenntarthatóságért felelős vezetőt, ami 

abszolút minimum követelmény a zöld szempontok 
beépítéséhez és ezáltal a klímasemleges bankolás be-
vezetéséhez. Ugyanakkor előreláthatólag a következő 
egy-két évben minden magyar banknak lesz klímakoc-
kázatokért / ESG-ért felelős vezetője többek között a 
szabályozói nyomás miatt.

ESG

Az ESG angol mozaikszó azokat a pénzügyi folya-
matokat vagy termékeket takarja, amelyek a kör-
nyezeti, társadalmi és irányítási (Environment, So-
cial and Governance) szempontokat is fi gyelembe 
veszik. Környezeti szempont lehet a klímaváltozás, 
hulladék vagy a környezetszennyezés, míg társa-

dalmi az emberi jogok, munkahelyi biztonság vagy 
a sokszínűség biztosítása. Az irányítási szempontok 
pedig olyan témákat foglalnak magukban, mint a 
korrupció, a menedzsment juttatásai, adózás vagy 

az etikus üzleti gyakorlatok.
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A felsővezetők elköteleződése és tudásuk felépítése 
alapfeltétele a vállalati kultúra megreformálásának, 
amely szükséges a zöld szemléletváltáshoz. Ebben a 
tekintetben is hagy kívánnivalót maga után a jelenle-
gi hazai banki gyakorlat, de az “élboly” egyre komo-
lyabb fi gyelmet fordít erre. 

Ez többek között a vezető testület céljain keresztül va-
lósul meg, de képzésekkel, tájékoztatással ugyancsak 
alakítható, ahogy a díjazás kiigazítsával is. A magyar 
bankok esetében elszórtan található a felsővezetők ja-
vadalmazási politikájának bővítése fenntarthatósági, 
klímaváltozáshoz kapcsolódó szempontokkal. Például 
az ESG-ért felelős vezető bónusza az adott évben kihe-
lyezett zöld hitelek volumenén is alapulhat. Valójában 
ez egy közvetlen és hatásos módszer, azonban nem 
működhet korai lépésként. Első körben szükséges a 
stratégia, célkitűzések és az ezt támogató belső folya-
matok kialakítása, majd ehhez kapcsolódóan érdemes 
a javadalmazási politikát frissíteni. 

Összességében a felsővezetők képzése is korai stádium-
ban van. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy csupán az 
utóbbi néhány évben került a “radarra” a klímaváltozás, 
illetve releváns képzésekből ezidáig nem volt sok ha-
zánkban. Ez gyorsan változik azonban a külső - legin-
kább szabályozói - és belső nyomás hatására is. Ehhez 
kapcsolódik a vezetők tájékoztatása, amely különösen 
lényeges, mivel ennek hiányában a bank döntései el-
maradnak az optimálistól. Nem véletlen, hogy szofi sz-
tikált belső adattárházak és ehhez kapcsolódó komplex 
IT struktúrák, valamint folyamatok kerülnek kiépítésre 
a hitelintézeteknél. A hazai bankok több, mint felénél 
nincs folyamatos tájékoztatás a környezeti aspektusok 
kapcsán, azonban néhány esetben már a rendszeres 
jelentések tartalmaznak környezeti vonatkozású indi-
kátorokat is. A jövőben a magyar bankok vezetőinek kö-
telességük lesz tisztában lenni azzal, hogy zöld terveik 
megvalósulása ütemtervszerűen halad-e.

8. ábra: Bankok aránya, ahol a környezeti kockázatok 
megvitatásra kerülnek a vezető testület által (2020)

NemIgen

68%

32%

Forrás: MNB Zöld Pénzügyi Jelentés 2021

9. ábra: Bankok aránya, ahol klímakockázati / 
ESG vezető kinevezésre került

NemIgen

36%64%

Forrás: MNB Zöld Pénzügyi Jelentés 2022
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A magyar bankok üzleti lehetőséget látnak a klíma-
változásban, de a pénzügyi termék- és szolgáltatás 
paletta egyelőre – bár sokat „zöldült” – még ma sem 
kellően zöld és nem kifejezetten a klímasemlegessé-
get célozza, illetve jelenleg még a zöld átállást is csak 
korlátozottan segíti elő. 

Amint a bank stratégiájába beleépülnek a klímacélok 
és a vállalatirányításban is szerepet kap a fenntartha-
tóság, a kínált pénzügyi termékek és szolgáltatások 
zöldítése válik az elsődleges eszközzé. Az MNB által 
végzett felmérés eredményei szerint “a magyar hitel-
intézetek jelenleg legfőképp üzleti lehetőségként te-
kintenek a klímaváltozásra”, amely lehetőséget biztosít 
a klímasemleges bankolás elterjedésére, hiszen ez az 
“opportunista” felfogás üzleti eredményességhez köti 
a környezetbarát működési modellt. Az üzleti szemlélet 
hazánkban még nem hozta magával a klímasemleges-
séghez kapcsolódó termékeket, noha a zöld pénzügyi 
piac nagy növekedésen ment keresztül az utóbbi évek-
ben hazánkban is.

3.3 PÉNZÜGYI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A mai napig a legismertebb és legnagyobb összegű 

zöld pénzügyi termékként azonosítjuk őket. Hazánk-

ban a 2019-ben még nem létező zöldkötvénypiac 2021 

végére elérte a 328,5 milliárd forintot. A teljes vállalati 

kötvényállomány 7.4%-át teszik ki a zöld kötvények, de a 

kötvénypiac mérete csupán töredéke a vállalati hitelál-

lománynak. A gyors növekedés, bár komoly eredmény, 

korántsem elegendő a “fi nanszírozási rés” betöltéséhez. 

Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy az eddig kibo-

csátott hazai zöld kötvények döntő többsége nem a klí-

masemlegességnek megfelelő zöld defi níciókat hasz-

nált, hanem sokkal megengedőbbeket.

A 2010-es évek második fele a zöld kötvénypiac hihe-
tetlen növekedését hozta a világban, 2019 óta pedig 
hazánkban is elindult ez a folyamat. 

Az MNB Zöld Otthon Programja 300 milliárd forintnyi 
energiahatékony (melynek 83 százaléka BB besorolású, 
csupán 17 százaléka ennél jobb fedezetű) jelzáloghitel ki-
helyezését tette lehetővé a fennálló 10,5 milliárd forintnyi 
hitelállományon felül, amelyet a lakossági zöld tőkekö-
vetelmény kedvezmény programban már korábbi idő-
szakban regisztráltak a magyar bankok. Ezzel szemben 
a magyar ingatlanállomány még így is nagyon elavult 
és következésképp nagyon magas a további beruházási 
igénye. A zöld hitelek növekedési üteme a vállalati szek-
torban jóval meghaladja a teljes vállalati hitelállomány 
bővülését és 2021 végére elérte a 218 milliárd forintot. A 
teljes vállalati hitelállomány 2%-át teszik ki az MNB defi -
nícióinak megfelelő zöld hitelek. Ez az arány magasabb 
is lehet a valóságban (hiszen a bankok nem feltétlenül 
használják a kedvezményt minden zöld hitelhez), de 
feltehetőleg nem több, mint 5-10 százalék. Lényeges fej-
lemény a magyar piacon, hogy két bank (az OTP bank 
és az EXIM bank) is kialakított teljes, számos szektort és 
hitelezési terméket lefedő zöld hitelezési keretrendszert. 
Ezek segítségével a zöld hitelek lehetősége az ügyfelek 
számára láthatóbbá válik, így nagyobb volumenben he-
lyezhetőek ki. 

A zöld kötvények mellett kis késéssel megjelentek a 
dedikált zöld hitelek is Magyarországon. 

Ezen kitettségek aránya 15 százalék körülire tehető, te-
hát lényeges komponens a pénzügyi tőke újraelosztása 
is, amelyhez nem elég új zöld - ideális esetben klíma-
semleges - hitelek kihelyezése, a létező “barna” hitelek 
kiváltása és leépítése is fontos elem. Ehhez célszerű 

A környezetileg nem fenntartható (ebben a kontex-
tusban leginkább a magas ÜHG intenzitású) hitelek 
aránya érdemben nem csökken a vállalati hitelállo-
mányban, mivel a zöldítés inkább az új hitelekre ösz-
szpontosul. 
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belső kockázatkezelési folyamatok kialakítása, például 
hitelezési politikák felülvizsgálata, az ügyfél átvilágítás 
frissítése vagy a hitelárazás fi nomhangolása. Az MNB 
elemzése alapján elmondható, hogy ezek a folyama-
tok elvétve kerültek bevezetésre a magyar bankoknál 
és a “barna” hitelportfólió proaktív leépítése, vagy még 
inkább „zöldítő” hitelekkel való átalakítása még nincs 
napirenden hazánkban - nemzetközi és európai jó pél-
dákkal ellentétben.

Ezek csupán annyiban különböznek elterjedtebb tár-
saiktól, hogy konkrét cél megvalósulásához kötöttek. 
(Például, ha egy vállalat 30%-os energiahatékonyság ja-
vulást ér el a beruházásnak köszönhetően, akkor az ezt 
fi nanszírozó hitel kamata 50 bázisponttal alacsonyabb 
lesz.) Ilyen pénzügyi termék jelenleg hazánkban még 
csak a tervezés szintjén létezik, pedig talán a legegysze-
rűbben kapcsolható össze a bankok klímasemlegességi 
törekvéseivel.

Az utóbbi évek nemzetközi slágertermékei, a “fenn-
tarthatósághoz kapcsolódó kötvények/hitelek” 
egyelőre hazánkban nem jelentek meg.

A becslések arra engednek következtetni, hogy a fenn-
tartható gazdaságra való átállás beruházási igénye 
nagyságrendileg összesen 150-200 milliárd euró (60-80 
ezer milliárd forint) és évente a magyar GDP 5 száza-
léka környékén lehet. Ezt az összeget természetesen 
nem csak a bankszektornak kell mobilizálnia, azonban 
a privát pénzügyi rendszer - azaz nem a magyar vagy 
európai költségvetés - kell, hogy vállalja ennek orosz-

Ez rámutat arra is, hogy habár a zöld pénzügyi piac 
növekedése örvendetes, az egyelőre közel sem ele-
gendő mértékű és klímasemlegességi szempontból 
a minősége sem megfelelő. 

lánrészét. Ez az összeg évente 2-2,7 ezer milliárd forint, 
amelyhez képest a jelenlegi bővülés még mindig túl 
alacsony. Ráadásul nem minden zöldnek tekinthető ki-
tettség felel meg a klímasemlegességhez hozzájáruló 
fi nanszírozásnak, ezáltal az évi néhány száz milliárd fo-
rintnyi zöld pénzügyi mobilizálás csak egy része klíma-
semleges.

10. ábra: . A 2050-es magyar klímasemlegességi cél 
beruházási igénye
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Forrás: Saját ábra, Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 
és McKinsey, Klímasemleges Magyarország 

dokumentumok alapjándokumentumok alapján
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4.A TOVÁBBI LÉPÉSEK KIHÍVÁSAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE

A hazai bankokkal készített interjúk alapján a ma-
gyar bankszektor klímasemlegességi törekvések 
szempontjából is heterogén. 

A jelenlegi helyzet meghatározó tulajdonsága, hogy 
mind az erőforrások, mind az információk szűkösek. A 
bankszektor akut kihívásai (recesszió veszélye, kamat-
stopok, különadók stb.) miatt a klímasemleges banko-
lás fi gyelmen kívül hagyása rövid távon racionális dön-
tés lehet, amelyet erősít, hogy a szükséges adatok és 
módszertanok nem illeszkednek a hagyományos banki 
világba, nem elérhetőek egyszerűen és teljeskörűen.

Ez többek között az anyavállalat irányából érkező nyo-
másnak köszönhető, amelyet a részvényesek, ügyfelek, 
szabályozók és más érdekelt felek helyeznek a bankokra. 
Ez nem jelenti azt, hogy a hazai leányvállalatok passzív 
befogadói a kultúra- és szemléletváltásnak, hiszen - sok 
esetben az egyes intézményeken túlmutató - hazai rea-
litásokra alakított gyakorlatokat dolgoznak ki. Ezeknél a 
bankoknál sincs “kész termék”, nincs meg minden szük-
séges adat, de a megválaszolatlan kérdések százai között, 
lépésenként javulnak a gyakorlatok és az adatminőség. 
Az elköteleződés importált, de a klímasemleges gyakor-
latok kidolgozása a hazai intézmények felelőssége.

Jelenleg elsősorban a nemzetközi hátterű hitelin-
tézetek mozdulnak el a csak rövid távon kifi zető-
dő, “kivárásra” építő működési mechanizmusból.

A legtöbb hazai intézmény akkor tesz lépéseket, amikor 
az információk, gyakorlatok egyszerűbben, jobb minő-
ségben elérhetőek. Erős külső kényszer hiányában az 
elköteleződés nem azonnali prioritás, ezért lassabban 
képesek haladni, amely évek alatt lemaradáshoz vezet. 
Ez azonban nem képességbeli különbség következmé-
nye, hiszen a magyar bankok nagy része kidolgozta és 
életbe léptette azokat az alapokat, amelyek segítségé-
vel elköteleződhet a klímasemlegesség mellett és felte-
heti a nehéz, de szükséges kérdéseket.

Az információhiány más bankokat azonban inkább 
kivárásra sarkall. 

Ezek közül kiemelendő a sokat hangoztatott adat- és 
információhiány, a módszertani nehézségek, az ügyfe-
lek tájékozottságának hiánya, a banki kapacitás fejlesz-
tésével kapcsolatos kihívások és nem utolsó sorban a 
játékelméleti probléma, miszerint a klímasemlegessé-
get vállaló bankok esetleg rövidtávon üzletileg “öngólt” 
rúghatnak, amennyiben nem kötelezi el magát a teljes 
bankszektor.

A bankok által hangoztatott akadályok tehát széles 
skálán mozognak, viszont több visszatérő motívum 
is megfi gyelhető, amely szektorszintű kihívást jelent      
mind a fejlettebb, mind pedig a klímasemlegesség-
hez vezető út kezdetén lévő bankok számára. 
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4.1ÁLTALÁNOS KIHÍVÁSOK

Ahogy a nemzeti ÜHG kibocsátás csökkentés, úgy a 
klímasemleges bankolás is közjónak tekinthető és 
mindkét esetben komoly kihívást jelent a potyautas 
probléma. 

Azok az intézmények, amelyek aktívan dolgoznak a fi -
nanszírozott kibocsátások menetrendszerű csökken-
tésén, a társadalom számára nehezen forintosítható 
többlet értéket termelnek. Eközben idővel eljutnak arra 
a pontra, amikor jövedelmező üzleti lehetőségekről kell 
lemondaniuk a klímasemlegességi vállalásaik betartása 
érdekében. Például új olajkutak fúrásának fi nanszírozá-

sa rövid távon - főleg a magas árak mellett - jövedelmező 
lehet, azonban a hosszú távú kockázatok, környezeti-tár-
sadalmi költségek és hitelportfólió dekarbonizációja 
melletti elköteleződés miatt egy klímasemleges bank 
ezt az üzleti lehetőséget kénytelen kizárni. Ha csak né-
hány bank zárja ki a „barna” tevékenységet a fi nanszíro-
zásból, akkor a projekt megvalósul egy nem elkötelezett 
bank fi nanszírozásával, amely akár profi telőnyre is szert 
tehet. Ha minden bank kizár hasonló tevékenységeket, 
akkor a reálgazdasági hatás sokkal erőteljesebb, a po-
tyautas probléma pedig megszűnik létezni.

11. ábra: A hazai klímasemleges bankolás problématérképe

Forrás: Saját ábra
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A banki közösség - és a társadalom - számára értéket 
teremtő intézmény “többet tesz be a közösbe”, mint 

Hasonló probléma vetődik fel, amikor egy bank saját 
költségén épít ki az egész szektor számára értékes 
tudást, honosít meg jó gyakorlatot vagy tesz elérhe-
tővé adatokat. 

amennyit visszakap, ezért nem fűződik gazdasági érde-
ke hozzá. Ennek kézenfekvő megoldása a központosí-
tott problémamegoldás, amelyből vagy minden bank 
kiveszi a részét (pl. a Magyar Bankszövetség gondozásá-
ban) vagy közvetlenül egyik sem (pl. a Magyar Nemzeti 
Bank támogatásával).

4.2ADAT- ÉS INFORMÁCIÓHIÁNY

Az elérhető adatok mennyisége és minősége is prob-
lémát jelent a bankok számára, azonban más prob-
lémákkal néznek szembe a fejlettebb intézmények, 
mint az út elején járó bankok. 

Míg a klímasemlegességgel aktívan foglalkozó bankok 

esetében az adatok minőségének javításán van a hang-

súly, úgy a többi bank egyelőre nem látja át, hogy mely 

adatokra van szüksége, illetve a nem hozzáférhető in-

formációk hogyan helyettesíthetőek, becsülhetőek. A 

fenntarthatóság újszerű és egyben nagyon széles prob-

lémakör még a pénzügyeken belül is, tehát az adatok-

kal kapcsolatos nehézségek nem meglepőek. Mivel a 

klímasemlegesség ennek csupán részhalmaza, ezért a 

szükséges adatok pontosabban defi niálhatóak. Ez azt is 

jelenti, hogy inkább az adathiányok “érzékelt” súlyossá-

ga a visszatartó erő, semmint azok valós szűkössége. 

A kalkulációhoz szükséges adatokat egyrészt eleve is-
merik a bankok (pl. hitelállomány különböző szekto-
rokban, bizonyos ügyfeleknek nyújtott hitelek volume-
ne), másrészt az ügyfeleknél azonnal rendelkezésre áll 
(pl. egyes nagyvállalatok ÜHG kibocsátása), vagy külső 
- akár ingyenes - adatbázisok használatával megbe-
csülhetőek (pl. gazdasági tevékenységek kibocsátási 
tényezői). A klímasemleges bankolás bevezetését terve-
ző intézmények számára a szükséges adatok körének 
vizsgálata önmagában lehetővé teszi a probléma “ke-
retezését”, majd a nemzetközi gyakorlatok alkalmazá-
sa megoldhatóvá tesz számos - korábban súlyosnak - 
érzékelt kihívást. Azok a bankok, amelyek e lépéseket 
maguk mögött tudják, azzal szembesülnek, hogy nö-
velniük kell az ügyféladatok arányát, pontosítani a becs-
léseket és beilleszteni az új típusú információkat a belső 
adattárházakba, IT rendszerekbe.

A fi nanszírozott kibocsátások ismerete esszenciális a 
klímasemleges bankolás bevezetéséhez.
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4.4A MEGFELELŐ KÉPZÉSEK SZŰKÖSSÉGE

A bankok (és az ügyfeleik, a vállalatok) számára ha-
talmas a képzési igény. 

Az éghajlatváltozás és környezeti degradáció okozta 
pénzügyi kockázatok, a fenntartható átállás fi nanszí-
rozása új keletű problémák a banki világban, ezért a 
vezérigazgatótól a gyakornokig minden banki alkalma-
zottnak szüksége van képzésre, oktatásra, szemléletfor-
málásra valamilyen formában. Az utóbbi években kiala-
kult képzési ökoszisztémában helyet kapnak a bankok 
saját belső képzései, amelyeknek célja általános szem-
léletformálás vagy egy-egy fontos pozíciót betöltő sze-
mély tudásának bővítése, valamint a külső szolgáltatók 
által nyújtott szolgáltatások. Általánosságban elmond-
ható, hogy ezek a képzések inkább bevezető jellegűek. 

Tulajdonképpen természetes módon nem specializá-
lódtak kellő mértékben, például nem fektetnek kel-
lő hangsúlyt a klímasemlegességre, különösen nem 
gyakorlati szempontból, azaz nem adnak abban el-
igazodást, hogyan kellene a klímasemleges fi nanszí-
rozást bevezetni. 

A bankrendszer jelenlegi felkészültségét az oktatási 
kapacitásoknak meg kell előznie, hogy felkészíthesse a 
szakértőket, döntéshozókat a következő lépésekre. Mi-
vel a bankok heterogén módon közelítik meg a fenn-
tarthatóság kérdéskörét, ezért sokkal szerteágazóbb 
képzési szolgáltatásokra van szüksége a szektornak.

4.3AZ ÜGYFELEKHEZ KÖTHETŐ KIHÍVÁSOK

A bankok az ügyfelek által szolgáltatott vagy publi-
kált információk alapján képesek pénzügyi szolgál-
tatást nyújtani, kockázatokat azonosítani és dönté-
seket hozni - a klímasemlegesség kapcsán releváns 
adatok azonban a legtöbb esetben nem csak hogy 
nem jutnak el a bankig, hanem nem is léteznek.

Míg bizonyos nagyvállalatok rendelkeznek scope 1 és 
scope 2 ÜHG kibocsátási információkkal, addig a KKV-k 
szinte egyáltalán nem. A scope 3 adatok szinte min-
den esetben nehezen határozhatóak meg. Ráadásul, 
bizonyos szektorokban, például a mezőgazdaságban 
az adatminőség különösen gyenge, illetve maguk az 
emissziók a tevékenység jellege miatt is nehezen be-
csülhetők. 

Ez az adatproblémák megoldását is nehezíti, de ami ta-
lán ennél is súlyosabb, hogy a reálgazdaság szereplői-
nek - a megkérdezett bankok meglátása szerint – sok 
esetben nincs igénye jelenleg a zöldítésre, tehát ilyen 
jellegű projektek fi nanszírozására sem. Ez arra utal, 
hogy a magyar vállalatokat egyelőre közvetlenül nem 
érintik a klímaváltozás és a zöld átállás hatásai vagy eze-
ket a hatásokat nem veszik fi gyelembe. Mivel sem üzle-
ti lehetőséget nem vélnek felfedezni a fenntarthatósági 
átalakulásban, sem konkrét kockázatként nem csapó-
dik le a környezeti válság a vállalatok gondolkodásában, 
a tájékozottság javítása mellett szükséges lehet a sza-
bályozói eszközök koordinált alkalmazása. 

változás gazdasági-pénzügyi hatásai kapcsán, nincs 
tisztában a zöld átálláshoz kapcsolódó fejlesztések 
és befektetések szükségességével. 

Ezzel együtt a bankok tapasztalata, hogy az ügyfe-
lek döntő többsége nem kellően tájékozott a klíma-
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4.5MÓDSZERTANI KAKOFÓNIA

Általános vélekedés a banki vezetők között, hogy 
nem csak a zöld pénzügyek és az ESG univerzuma túl 
“zajos”, hanem a klímasemleges bankolás is.

Több kezdeményezés létezik párhuzamosan, amelyek 
akár különböző módszertanokat használnak, esetleg 
némileg különböző célkitűzéseket várnak el. Például a 
Párizsi Megállapodással összhangba hozott banki stra-
tégia nem teljesen azonos a klímasemlegesség célki-
tűzésével. Valójában ez a különbség csupán évek múlva 
ütközik ki, de a banki elköteleződés részletei ugyano-
lyan fontosak ma is.

A szektor szintű dekarbonizációs pályák esetén példá-
ul a megbízható információk és célkitűzések hiánya 
okozza a problémát. A bankok tudása értelemszerűen 
nem terjed ki arra, hogy milyen pályán fog mozogni egy 
adott nemzetgazdasági ágazat évtizedek múlva, de 
akár már rövidtávon sem világos, mi lenne a kívánatos 
pálya. Ezeket az információkat a bankszektornak kívül-
ről kell kapnia. Ez egyrészt lehetővé teszi a hosszú távú 
tervezést, a dekarbonizációs pályákhoz való igazodást, 
és mivel egy központi szereplő által meghatározott terv 
kerül kidolgozásra, ezáltal a teljes szektor ugyanazokra 
az adatokra építhetné a stratégiáját.

hatatlanságot és nehezítik a banki zöld stratégiák 
kialakulását. 

Hazánk klímasemlegességi célkitűzése ellenére bi-
zonyos stratégiai lépések és szakpolitikai intézke-
dések ellentmondásosak, ezáltal növelik a kiszámít-

5.TOVÁBBI LÉPÉSEK

A jelenlegi helyzet pontos elemzése és a bankszektor 
kihívásainak feltérképezése alapvető fontosságú, mivel 
erre koordinált megoldási javaslatok épülhetnek. A “Klí-
masemleges bankolás Magyarországon” nevű projekt 
következő fázisában egy kézikönyv kerül kidolgozásra, 

amely kézzelfogható segítséget nyújt a hazai bankok-
nak a klímasemleges bankolás alkalmazásához. Ezt to-
vábbi javaslatok, ajánlások támogatják majd, amelyek 
hozzájárulhatnak a jelenlegi projekt keretein túlmutató 
akadályok lebontásához. 
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■ Európai Bizottság: A fenntartható gazdaságra való átállás fi nanszírozási stratégiája https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0390&from=EN

■ NFRD - Non-Financial Reporting Directive, nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv, a CSRD 
elődje

■ CRR - Capital Requirements Regulation, tőkekövetelményekről szóló rendelet (3. pilléres közzétételek)
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