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Zöld város, zöld önkormányzat, zöld 
finanszírozás

• Hogyan értelmezhető maga a zöld 
dimenzió?

• Mitől zöld egy város/régió?
• Mitől zöld egy önkormányzat?
• Hogy tud ide kapcsolódni a zöld 

finanszírozás?



Erősödő globális kérdések

• A szűkös erőforrások 
o „A fenntartható fejlődés olyan fejlődési 

folyamat, mely kielégíti a jelen szükségleteit
anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk 
képességét, hogy kielégítsék a saját 
szükségleteiket.” Brundtland Report, ENSZ, 1987

o Energiahatékonyság és szűkös erőforrások a 
fókuszban a Fenntartható Gazdaságfejlesztés 
platform égisze alatt, OECD, 2005

• Az életminőségi fókusz 
o ENSZ Milleniumi célok, 2000

• A környezeti állapot
o Fenntartható fejlődési konferencia (Rio+20), 2012
o ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok, 2015



Uniós trendek

Lisszaboni stratégia (2000)
stratégiai prioritás a fenntarthatóság, a természeti környezet 
védelme

EU2020 stratégia (2010)
„20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzések 

EU Zöld Megállapodás (2019)
2050-ig klímasemleges városok és régiók

A Taxonómia rendelet és az ESG szemlélet terjedése az üzleti 
szektorban (2020)
Az európai taxonómiai keretrendszert a gazdasági tevékenységek 
környezeti fenntarthatósági osztályozását célozza.
Az ESG szemlélet olyan vállalati-szervezetirányítási működést 
jelent, amely a fenntarthatóságot célzó törekvéseket is figyelembe 
veszi a döntéshozatal során. 



„Zöld” a Taxonómia keretrendszere szerint

Az EU Taxonómiának való megfelelés során a következő
környezetvédelmi célkitűzésekhez kell igazodni:

• az éghajlatváltozás mérséklése;

• az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;

• a víz és a tengeri erőforrások fenntartható használata
és védelme;

• áttérés a körforgásos gazdaságra, a hulladékkeletkezés
megelőzése és az újrahasznosítás;

• a környezetszennyezés megelőzése és csökkentése;

• a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és
helyreállítása.

Ahhoz, hogy egy gazdasági tevékenység környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljön, jelentős mértékben hozzá
kell járulnia legalább egy környezetvédelmi célkitűzéshez, nem sértheti súlyosan egyik környezetvédelmi célkitűzést sem,
az adott tevékenységet bizonyos alapvető társadalmi és irányítási biztosítékok betartása mellett kell végrehajtania, és
meg kell felelnie a szakmai átvilágítási kritériumoknak.

A Green Deal várt hatásai:





A városi zöld átállás
Zöld átállási menetrend elkészítése

Zöld stratégiák elkészítése (SECAP, Zöld stratégia, zöld megállapodások …)

Pályázati kiírásokra való reagálás (a 2021–2027-es programozási időszakban: cél a zöld
fejlesztések előmozdítása)
EU Missziók: 
• 100 Klímasemleges és okos város
• Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás
A 100 Klímasemleges Városi Misszió szerint: 
(1) az épületek/létesítmények, a közvilágítás és
(2) a közlekedés a fosszilis energiafelhasználása, 

valamint 
(3) az erőművek és a távhőszolgáltatás (a 

felhasználási oldal), 
(4) a városban keletkeztetett hulladékok, 
(5) a területhasználat-változás és  
(6) a gyártás, termelés emissziós hatásai

számítanak



A városi zöld átállás 
lehetősége függ:

Az adott település:
• milyen helyi adottságokkal és 

erőforrásokkal bír 
(Mezei−Varjú, 2018), 

• milyen helyi szereplőket tud 
mozgósítani a célok elérése 
érdekében (azaz milyen a helyi 
kormányzás minősége (Rivolin
et al. 2013) és a helyi 
társadalmi tőke (Bodor et al. 
2017), és 

• milyen funkciókkal rendelkezik 
az adott település 
(Mezei−Farkas, 2021).

A ZÖLD önkormányzat koordinál



Mintacím szerkesztése

• Milyen beavatkozások kellenek a város zöld
átállásához?

• Kik a potenciális partnerek?
• Milyen üzleti modellek, üzleti tervek

építhetők fel a projektek mögé?
• Milyen finanszírozási igények és

lehetőségek jönnek szóba az egyes
projekteknél?

• Melyek a zöld indikátor bázisértékek és a
vállalható zöld célkitűzések?

• Milyen időtávokban gondolkodunk az egyes
projekteknél?

• Milyen bevonható zöld források (zöld
pályázatok, zöld hitel, zöld kötvény, tőke)
azonosíthatóak?

• Megtörténjen-e a zöld keretrendszer külső
minősítése?

• Milyen zöld pályázatok előkészítése 
történhet meg a keretrendszer 
segítségével?

Önkormányzati zöld finanszírozási 
keretrendszer 



A zöld finanszírozási keretrendszer javasolt felépítése 
A település helyzetének rövid bemutatása

[gazdasági szerkezet, szolgáltatási mix, önkormányzati intézmények, helyi szereplők]
A településen már meglévő zöld tevékenységek

[zöld kiindulási indikátorok, zöld stratégia, zöld célok]
Az önkormányzati zöld forrásbevonás célja és struktúrája

[a zöld kitűzésekhez illeszkedő önkormányzati projektek és indikátorai]
Az önkormányzati forrásbevonás tárgya, háttere, típusa

[zöld projektek finanszírozása, a zöld finanszírozás aránya, kötvény, hitel, VNT, önerő, magántőke]
A települési zöld fejlődés menedzsmentje

[az önkormányzat és a helyi érintettek szerepe a zöld célok megvalósításában, önkormányzati zöld bizottság
működése]

A zöld finanszírozási keretrendszer pénzügyeinek kezelése
[zöld pénzek/projektek kezelése, zöld pénzek kezeléséről szóló riport tervezése, auditáltatása és közzététele]

Riportálás – jelentésszolgálat
[Allokációs és környezeti hatásjelentések előállítása]

Külső minősítés (zöld hitel, kötvény bevonása esetén) lefolytatása – javasolt
[minősítő szervezet általi minősítésre való felkészülés, minősítési folyamat tervezése]



Zöld finanszírozási keretrendszerben működő város 
és városüzemeltetés

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata
Az ITS részeként zöld átállás menetrend, majd erre épülő városi zöld 
finanszírozási keretrendszer felállítása
A városüzemeltetés működési hatékonyságának növekedése

Felelős partner 
a megújulásban 

Az eredmény a klímacélokhoz 
hozzájáruló Zöld Város

Eszközök
Zöld átállás menetrend
Városi zöld finanszírozási 
keretrendszer
Városi és 
városüzemeltetési 
költségvetés zöld 
átvilágítása és tervezése

Kihívás: a város zöld átállása

Cél: A városi zöld átállás előkészítése és a klímasemlegességi célokhoz hozzájáruló 
zöldülő városüzemeltetés megteremtése

Zöld átállás megtervezése és finanszírozási keretrendszer előkészítése
Tervezett zöld beavatkozási célok azonosítása
A beavatkozások/ projektek értékelésének és kiválasztásának rendszere
A zöld célú források felhasználásának módja
Beszámolás a zöld célú források felhasználásáról
Városi/ városüzemeltetési költségvetés klíma hatásainak vizsgálata
Hozzájárulás a Párizsi Megállapodás, az Európai Zöld Megállapodás, a 
Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia vagy pl. a Nemzeti Energiastratégia 
célhoz
A zöld szemlélet beépítése a városi döntéshozatalba és működtetésbe
A zöld finanszírozás kedvezőbb kondíciójú és a magánbefektetők 
számára is vonzó hátteret biztosít a zöld projektek számára
Sikerek a forrásszerzésben, a befektetők és a lakosság bevonásában



Az MKBC és a zöld önkormányzati 
finanszírozás… 

Az MKBC
• ZÖLD témában tanácsadási szolgáltatásokat nyújt
o ESG-tanácsadás
o Zöld finanszírozási tanácsadás
o Zöld projekteket fejleszt
o Zöld pályázatokat ír és menedzsel
o Zöld források (hitel, kötvény, VNT, tőke) bevonását 

támogatja 
o Zöld partnerek bevonását segíti elő

• Önkormányzati, finanszírozási és zöld szakértőket 
egyaránt maga mellett tudhat

• Támogatja a Zöld tudástranszfert
o Zöld termékeket fejleszt
o Előadásokat, tréningeket tart zöld témákban

• Maga is mintát nyújt 
o Zajlik az MKBC zöld átállása
o Közös a fenntarthatósági gondolkodás a 

munkavállalókkal és a partnerekkel 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

dr. Mezei Cecília

mezei.cecilia@mkbconsulting.hu
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