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Tájékoztatás környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulásról 
 
 
 

Az Erste Bank Magyarország elkötelezett a fenntartható bankolás kialakítása mellett annak érdekében, 
hogy támogassa a gazdaság hosszútávú fenntartható működésre való átállását. Az Erste Bank tisztában 
van azzal, hogy minden általa kínált termék, minden pénzügyi döntés és a működéséhez felhasznált 
erőforrás hatással van a környezetre. Annak érdekében, hogy a bank csökkentse a környezetre gyakorolt 
hatását környezeti kritériumokat épít be az általa kínált termékeibe és szolgáltatásaiba, ezáltal elősegítve 
a környezettudatos beruházások terjedését. Kiemelten kezeli továbbá a működése karbonlábnyomának 
csökkentését, aminek keretében folyamatosan csökkenti a CO2 kibocsátását, valamint a 
papírfelhasználását. 
 
Az Erste Bank egyik fontos alapértéke megóvni a környezetet a jövő generációk számára. Ennek az 
elkötelezettségnek megfelelve üzleti tevékenységünkben is fontosnak tartjuk az NHP Zöld Otthon 
Programban való részvételt. Az Erste Bank a környezeti fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartva 
elsők között csatlakozott az Magyar Nemzeti Bank által indított NHP Zöld Hitel Programhoz, mely keretein 
belül kedvezményes hitellehetőségekkel támogatjuk meglévő és leendő ügyfeleinket új lakás vásárlási és 
építési céljait, mely mögött található ingatlan energetikai jellemzői teljesítik a minimum BB energetikai 
besorolást és a maximum 90 kWh/m2/év primerenergia-felhasználású követelményt. A jelzáloghitel 
elérhető kamattámogatott formában is, amivel további előnyöket élvezhet.  A hitellel kapcsolatban bővebb 
információt https://kampany.erstebank.hu/extras/nhp-zold-otthon-hitel/ oldalunkon talál. 
 
Bankunk számos új zöld megoldás kialakításán dolgozik jelenleg is, amivel az ügyfelek zöld és 
környezettudatos szemlélet kialakítását, formálását igyekszik támogatni, mely során nem csak az kiemelten 
fontos, hogy pénzügyileg tudatos döntéseket hozzunk, hanem amennyire lehet, találkozzon 
környezetfenntarthatóság szempontokkal is. Így arra kérjük, hogyha teheti, vegye Ön is számításba a zöld 
lehetőségeket is, hisz sok esetben nemcsak a környezetnek kedvezőbb, de kézzelfogható előnyöket jelent 
Önre nézve is.  
 
Miért jó zöld ingatlanban gondolkodni? 
 
Zöld ingatlanok fenntartási költségei kedvezőbbek, mint egy zöld besorolásnál gyengébb paraméterekkel 
rendelkező ingatlannak. Egy zöld ingatlan üzemelése a fennállási évei alatt – évtizedeken keresztül - jóval 
kisebb ökológiai lábnyomot jelent, kevesebb káros anyag kibocsátás és a felhasznált energiaigény okán. 
Sok esetben a zöld ingatlanok már megújuló energiafelhasználásra alapozzák az energiaigényüket. A 
fejlett építési technológiák, a korszerű szigetelések és gépészeti (fűtés, szellőztetés, hűtés) megoldások 
emelik a lakókomfort érzetet kedvezőbb energia felhasználás mellett. 
 
Bővebben a Családi Zöld Pénzügyekről az MNB aloldalán is olvashat: 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/csaladi-zold-penzugyek/ 
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