
Út az etikus bank felé –
az Ökobank projekt

Kapitány Ákos
Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért



A Tanácsadók a Fenntartható
Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001-
ben alakult. 

• Célunk a szervezetfejlesztıi tudást 
ötvözni a fenntartható fejlıdés 
elveivel. 

• Legfontosabb tevékenységeink:
- szervezetfejlesztés civil 
szervezeteknek,
- mőhely a fenntartható fejlıdésrıl,
- “Delfin” vezetıképzı tréningsorozat,
- civil management képzések,
- érdekképviselet erısítése a 
regionális fejlesztési programokban. 

Bemutatkozás



„Ökobank” projekt: Lakossági 
pénzügyekr ıl zöld szemmel

Problémák :

- Átláthatóság hiánya : Nem tudjuk mibe 
fektetnek a bankok és nehezen 
befolyásolhatjuk ezt. 

- Alacsony lakossági tudatosság, 
pedig mindenki a pénzével is szavaz.

- Fenntarthatóság hiánya: 
Profitmaximalizálás, mint fı cél, és rövid 
távú gondolkodás a bankoknál .

Bankba rakva pénzünket a döntési felel ısség egy 
részét átadjuk a banknak.



• Bankok központi szerepe a gazdaságban: indirekt hatásuk 
lényegesen nagyobb, mint a direkt kibocsátás

• A betétesek pénzével gazdálkodnak, és hasznot húznak a 
hitelfelvevık tevékenységébıl, ezért (nemcsak pénzügyi) 
felelısséget is viselnek.

• A környezeti-társadalmi er ıforrások : közös értékek, és 
védelmük egyben üzleti kockázatot is csökkent .

Miért fontos mindez? 



Felelıs (etikus, fenntartható… ) 

befektetések: a  pénzügyi 

szempontokon túlmutatva nagy 

hangsúlyt kapnak a társadalmi, 

környezeti hatások és etikai kérdések. 

(Pozitív-negatív szőrık alkalmazása)

Közösségi befektetések: a profit egy 

részérıl lemondva hátrányos helyzető

közösségek kezdeményezéseinek 

finanszírozása.

Felelıs, etikus befektetések

Botticelli (?): Mértékletesség, Esztergom



ÖKOBANK Projekt

Célunk: 

1. Szemléletformálás, a lakossági tudatosság növelés e

2. Egy „Ökobank” megalapozása: olyan szövetkezeti alapú
hitelintézet, amely nem a profit nagyságát tartja csak szem elıtt, 
hanem figyelembe veszi a társadalmi, környezeti hasznokat is.

- Felelıs befektetési kínálat bıvítése Magyarországon, valódi etikus 
termék bevezetése (pl.: zöld befektetés ne génmódosítást 
jelentsen);

- Fenntartható modellek segítése: biogazdálkodás, megújuló energia, 
szociális gazdaság, civil szervezetek speciális igényeinek 
kielégítése, kedvezményes hitelkamat lehetısége;

- Helyi pénzügyi körfolyamatok kialakítása: helyi pénzbıl elıremutató
helyi célokat megvalósítani.



ÖKOBANK: lépésr ıl lépésre

1. Szemléletformálás

2. Szakmai mőhely 

3. Közvéleménykutatás

4. Hazai helyzet felmérése

5. Megvalósíthatósági 
tanulmány

6. Hálózatépítés, 
partnerkeresés



A kutatás célja volt, hogy felmérjük : 
• Ökobank koncepció iránti érdeklıdés mértékét,
• Ökobank koncepció pozitívumait / negatívumait,
• Bankválasztást befolyásoló tényezıket.

A célcsoport (betét és hitel oldalról is) : környezeti és társadalmi 
kérdések iránt elkötelezettek. 

(Ez a  társadalmi réteg nagysága más kutatási eredmények 
felhasználásával a lakosság 10-30%-ra becsülhetı.)

On-line lekérdezés : civil szervezeteket, biogazdálkodókat, megújuló
energiás cégeket tartalmazó címlisták segítségével,.

Minta nagysága : N=399 (a szőkebb célcsoportból)

A kutatás lebonyolítója : Cognative Kft.

On-line
közvéleménykutatás



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

civil szervezetek
támogatása

profit nem
elsıdleges

(naiv) idealizmus

résztulajdon
lehetısége

szociális célok

Ökobank filozófiája

etikus m őködés

helyi pénzügyi
körfolyamat

környezettudatosság

átláthatóság 

Ökobank koncepció értékei



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

megválaszthatom, milyen pozitív célokra fordítsa
pénzemet a bankom

kedvez ı betéti kamatok

nem finanszíroz környezetszennyez ı, másokat
hátrányos helyzetbe hozó beruházásokat

kedvez ı hitel kamatok

érthet ı konstrukciók

kedvez ı számlavezetési díj

átlátható m őködés (információ a kihelyezett
pénzeszközökr ıl, mőködésr ıl)

A jelenlegi bankok 
hiányosságai



Célok:

• A bankokat a fenntarthatóság irányába tett lépésekre ösztönözni

• Információ az érdeklıdıknek egyes bankok teljesítményérıl

Módszertan:

• A befektetési szabályozások összevetése nemzetközi normákkal 
(nemzetközi egyezményeket, iparági jó gyakorlatok)

• Nyilvánosan elérhetı dokumentumokat alapján.

• Visszajelzési lehetıséget biztosítottunk a bankoknak.

Nemzetközi partnerek: Banktrack Alapítvány és Profundo Intézet

Hazai helyzet: „Fókuszban a 
bankok” kutatás

Hazai bankok befektetési politikáinak értékelése 
fenntarthatósági szempontok szerint



Iparágak:
1. Mezıgazdaság

2. Halászat
3. Erdészet

4. Fegyvergyártás és ker.

5. Bányászat
6. Szénhidrogénipar

7. Energiatermelés

Horizontális témák:
8. Biodiverzitás

9. Klímaváltozás

10.Korrupció
11.Emberi jogok

12.İslakosok jogai

13.Munkavállalói jogok
14.Mőveletek háborús zónákban

15.Adózás

16.Vegyszerek
17.Átláthatóság

18.Elszámoltathatóság

Vizsgált fenntarthatósági szempontok

„Fókuszban a bankok”
kutatás



• Kiválasztott hazai bankok: CIB, ERSTE, K&H, MKB, OTP, Raiffeisen

• A többség kevéssé fordít figyelmet a társadalmi és környezeti szempontok 
beépítésére. 

• Csak 2 bank (CIB és K&H) esetében éri el a befektetési szabályozás a nyugat-
európai bankok átlagát a fenntarthatósági alapelvek szempontjából (fıleg 
külföldi anyabankjaik hatása). 

• A másik négy banknál nem található nyoma annak, hogy befektetési politikáik 
tekintettel lennének környezeti, társadalmi szempontokra.  

• A hazai bankok társadalmi felelısségvállalása kimerül adományi 
tevékenységükben. Mőködésük áttételes hatásainak felismerése még 
várat magára.

• Nemzetközi szinten vannak jó példák, amelyek azt mutatják, hogy 
eredményes gazdálkodás és a felelıs hitelezés nem mond ellent egymásnak.

Hazai bankok befektetési politikái:

„Fókuszban a bankok”
kutatás



Megvalósíthatósági 
tanulmány eredményei

A megvalósítás tervezett formája : 

- Önálló hitelintézet (takarékszövetkezet) indítása pénzügyileg túl 
kockázatos

- Együttmőködés egy létezı takarékszövetkezettel az etikus banki 
termékek megteremtésében, piacra juttatásában.

Tervezett f ıbb befektetési területek:
• Energiatakarékossági beruházások;
• Megújuló energiaforrások (elsısorban nap- és szélenergia); 
• Környezetkímélı mezıgazdaság, biogazdaságok;
• Természeti területek védelme, kezelése, erdıtelepítés; 
• Természetközeli szennyvíztisztítás közösségi alapokon;
• Civil szervezetek speciális finanszírozása;
• A szociális gazdaság kezdeményezései.



• Etikus banki termékek 
kibocsátása : 
takarékszövetkezeti partner 
(Pátria Takarék)

• Negatív (kizáró) szőrık: teljes 
tevékenység, 

• Pozitív (támogatandó) szőrık: 
kiemelt területek

• Átláthatóság : külsı monitoring 
bizottság az érintett területek 
képviselıibıl (szervezı: TFF, 
tagok: Biokontroll, MTVSZ, 
NIOK, SZIE-KTI)

Az ÖKOTAKARÉK modell

ÖkoTakarék



Pozitív sz őrık

• Energiahatékonysági beruházások; környezetbarát építkezés;
• Megújuló energiaforrások (elsısorban nap- és szélenergia, és földhı); 
• Biogazdaságok, közösség által támogatott mezıgazdaság, közvetlen 

termelı-fogyasztó kapcsolatok kialakítása;
• Természeti területek kezelése, természetközeli erdı telepítése; 
• Természetközeli szennyvíztisztítás közösségi alapú megszervezése;
• Civil szervezetek társadalmilag hasznos non-profit és vállalkozási 

tevékenységei; 
• Likviditási kölcsönök civil szervezeteknek utófinanszírozott projektekhez;
• A szociális gazdaság  (alternatív foglalkoztatási modellek)
• Környezettudatos üzleti kezdeményezések
• Kerékpáros és gyalogos közlekedési beruházások
• Alternatív képzési és kulturális projektek



www.okotakarek.hu

További információ



Támogatóink


