
Hergár Eszter-Merényi Zsuzsa:  

Zöldpénzügyek gyerekeknek? 

 

Négy éve Párizsban fogadta el az ENSZ az Éghajlatváltozási keretegyezményt, amelyet 195 

ország írt alá, felismerve a klímaváltozás életünket fenyegető veszélyét. 

Összefogással és kinek-kinek a maga területén kell felelős lépéseket tenni a globális 

felmelegedés csökkentése érdekében. Az egyezmény 2. cikkelye pénzügyi folyamatokkal 

kapcsolatos feladatokat is megfogalmaz, így nem marad és nem is maradhat csendben a 

pénzügyi világ sem. 

"Könnyen lehet, hogy amikorra a klímaváltozás világos és jelenlegi veszéllyé válik a pénzügyi 
stabilitásra nézve, már túl késő lesz, hogy stabilizáljuk a két fokos hőmérséklet- 
emelkedést."1 figyelmeztetett már 2015-ben Mark Carney, a Bank of England kormányzója, 
utalva a célul tűzött, elviselhető két celziusos kritikus hőmérsékletemelkedési szintre.  
 

2019 tavaszán nemzetközi és hazai kezdeményezésekhez is csatlakozva a Magyar Nemzeti 

Bank megfogalmazta Zöld programját, amellyel stratégiai prioritásként kezeli a 

fenntarthatóság ügyét. A klímaváltozás komplexen érinti a pénzügyi rendszert is, egyrészt 

stabilitási szempontból, ugyanis az ökológiai katasztrófa elkerülhetetlenül maga alá gyűri a 

pénzügyi világot is. Másrészt a zöldgazdaság, a fenntarthatóságot biztosító beruházások 

finanszírozása új lehetőséget és feladatot is teremt a pénzügyi szektornak.  Az MNB, mint a 

hazai bankrendszer működéséért felelős központi bank és felügyeleti szerv a pénzügyi 

rendszeren keresztül is hozzá kíván járulni Magyarország második Nemzeti Éghajlatvédelmi 

Stratégiájának megvalósításához. 

Az MNB Zöld programja három pillérre épül: az első pillér a pénzügyi szektorra vonatkozó 

programpontokat tartalmazza, a második a társadalmi, nemzetközi kapcsolatok 

mozgósításával kíván szolgálni, a harmadikban saját működését górcső alá véve fogalmaz meg 

„zöld-feladatokat”.  

2019-ben lezajlott az MNB első Zöld Pénzügyek Díj pályázata, amellyel ösztönözni és elismerni 

akarta a pénzügyi szervezetek működésében, valamint hitelezési, biztosítási, befektetési 

tevékenységében a legkiválóbb környezeti teljesítményeket.  

Jelen írásunkban a Zöld program második pillérének feladataira fókuszálunk, ezen belül a 

diákok felé irányuló ismeretterjesztésre, oktatásra téve a hangsúlyt. Ennek fontos 

zászlóshajója a Pénziránytű Alapítvány. 

A Pénziránytű Alapítvány fejlesztésével és az MNB támogatásával két gazdasági-pénzügyi 

tankönyv készült, amely felelősen foglalkozik a fentarthatóság problémáival és ennek „mikro” 

                                                           
1 Mark Carney (2018): A Transition in Thinking and Action. Speech at the International Climate Risk Conference 

for Supervisors, De Nederlandsche Bank, Amsterdam, 6 April 2018. Internetes elérhetőség: 
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/a-transition-in-thinking-and-actionspeech- 
by-mark-carney.pdf 



azaz család, illetve gyerekek szintjén is értelmezhető feladataival. Ugyancsak a Pénziránytű 

Alapítvány fejlesztő munkájával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködve a 

következő tanévtől a 3-4. osztályos környezetismeret és matematika munkafüzetekben is 

megtalálhatóak lesznek a felelős gazdálkodással, szelektív hulladékgyűjtéssel, 

fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok. 

Tudjuk, hogy személetet, szokásokat leginkább aktívan cselekedve tudunk kialakítani, 

formálni. Ez történik a Pénziránytű-Bankvelem programban: használt elemeket, e-kütyüket 

gyűjtve, „munkával” szerezhetnek pontokat az általános iskolai diákok, amelyeket a 

Pontbankban vezetett számláikon írnak jóvá. A programban a diákok „bankszámláikat” a 

felnőttvilág számláihoz hasonlóan kezelhetik, pontokat utalhatnak át, köthetnek le, vagy a 

Pontboltban vásárolva elkölthetik azokat, de adományozhatnak, azaz szociális célra is 

felajánlhatnak belőle. 

A középiskolások számára immár negyedik éve futó filmkészítési pályázatunk legújabb témája, 
az ökológiai lábnyom csökkentését eredményező családi döntések megjelenítése. A diákok 
választhatnak az alábbi lehetőségek közül: 

• Zöld bankolás: készpénzkímélő megoldások, családi pénzforgalom szervezése az 
ökotudatosság jegyében 

• Családi zöld beruházások: hosszú távú kiadáscsökkentés a családi költségvetésben a 
fenntarthatóság jegyében 

• A családi megtakarítások és hitelfelvétel lehetséges összefüggései a környezettudatos 
gondolkodással. 

•  

Zöldpénzügyek gyerekeknek? A válasz egyértelműen: igen. Jelezve, hogy velük és értük is 

akarunk a témával foglalkozni. Nem titkoljuk, hogy rajtuk keresztül a szülőkre is szeretnénk 

hatni, mert felelősségünk óriási, a jövőnk közös.  

(Szerzők: Hergár Eszter, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, Merényi Zsuzsa, 

a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója) 

„Szerkesztett formában megjelent a Világgazdaság printben 2020. január 16-án.” 


