AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS
ESG képző szervezetek részére

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT.

által végrehajtott

„GINOP-1.1.7-17 KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló
intézkedések biztosítása révén”, valamint a
„BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” című projektekhez
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Fogalomjegyzék
KKV-k részére nyújtott képzési támogatás: a Bizottság 651/2014/EU Rendelete 31. cikk szerinti állami
támogatás.
Csekély összegű, de minimis támogatás: a Bizottság 1407/2013/EU Rendelete szerinti állami
támogatás.
Támogatást nyújtó szervezet: a BÉT-tel mint kedvezményezettel szerződést kötő és számára állami
vagy uniós forrást biztosító hazai állami intézmény.
Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT): hazai és uniós forrásban részesített, támogatásközvetítői szerepkört
betöltő szervezet, mely kiválasztja az zöld finanszírozási tanácsadásban részesített KKV-kat és
koordinálja a KKV-k zöld finanszírozási projektjeinek, valamint saját projektjeinek (BÉT projektek) a
megvalósulását.
ESG-képzők: a BÉT által akkreditált oktatási tevékenységet végző szervezetek és szakemberek, akiknek
fő feladata a KKV-k ESG tudásának mélyítése.
ESG-képzés: olyan képzési vagy tréning program, amely nyilvánosan meghirdetésre került, a képzésen
részt vevők a programot kimeneti értékeléssel (teszt, vizsga) zárták, és a képzési program tematikailag
a zöld fejlesztési célok legalább egyikére, vagy átfogó vállalatirányítási vagy társadalmi
felelősségvállalási területre koncentrál.
KKV-k (Címzettek): a BÉT által meghirdetett Címzetti Felhívásokra kérelmet benyújtó célcsoport, a
támogatásban részesíthetők, részesítettek köre.
Címzetti Felhívás: a támogatást igénylők számára elkészített, a támogatási kérelmek benyújtásához
szükséges információkat tartalmazó dokumentum.
Támogatási megállapodás: a BÉT és a KKV között létrejövő, a támogatás felhasználását szabályozó
polgári jogi szerződés.
Projekt: a zöldforrás-bevonási projekt keretében a KKV által megvalósított szakmai tartalom, amely a
zöld finanszírozási keretrendszer tanácsadás igénybevételére irányul.
Zöld finanszírozás: zöld kötvények vagy zöld hitelek olyan kötvények vagy hitelek, amelyek esetében a
kibocsátó vagy a hitelfelvevő vállalja, hogy a begyűjtött forrásból valamilyen zöld beruházást hajt
végre.
Zöld beruházás: olyan beruházás, fejlesztés, amely az alábbi (Taxonómia rendelet1 szerinti) fejlesztési
célok legalább egyikét tartalmazza, a többire pedig nincs negatív hatással:
•
•
•
•
•

•

az éghajlatváltozás mérséklése és/vagy
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és/vagy
a víz fenntartható használata és védelme és/vagy
áttérés a körforgásos gazdaságra, a hulladékkeletkezés megelőzése és az újrahasznosítás
és/vagy
a környezetszennyezés megelőzése és csökkentése és/vagy
a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról.
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Zöld finanszírozási keretrendszer tanácsadás: a vállalati projektek zöld finanszírozásához szükséges
zöld keretrendszer kialakítására irányuló tanácsadási szolgáltatás
Zöld keretrendszer: A vállalati Zöld Keretrendszer olyan dokumentum, amely tartalmazza a szervezet
zöld fejlesztési céljait, a célokhoz rendelt indikátorértékeket (elérni vállalt számszerűsíthető hatások
zöld fejlesztési célokhoz kötődően) és az azok megvalósításához szükséges zöldforrás-bevonási
lehetőség(ek) vizsgálatát.
Lezárult zöld finanszírozási tanácsadás: külső minősítő (SPO) által minősített zöldkötvény-kibocsátási
vagy zöldhitel-bevonási dokumentáció elkészítése és leminősíttetése.
Környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek: olyan vállalatirányítási rendszerek, amelyek a
vállalat természeti környezetre hatással bíró tevékenységeinek kezelését, felügyeletét és fejlesztését
célozzák, pl. ISO 14001, ISO 14004, EMAS

AZ AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen pályázati felhívás a GINOP-1.1.7-17 számú, a KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban
tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén című pályázathoz, továbbá a BÉT Mentoring
program a Közép-magyarországi régióban című projekthez kapcsolódó (továbbiakban együttesen: BÉT
Projektek), a programok céljait szolgáló kiegészítő felhívás.
A fenti programok keretében támogatott Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) célja a KKV-k
fenntartható fejlődési célokhoz való fokozottabb hozzájárulását és ESG-érettségét támogató képzési
program végrehajtása és ehhez akkreditált ESG-képző szervezetek bevonása (5. projektelem).
Az ESG-képzés elnevezésű projektelem alapján a BÉT az általa külön eljárásban kiválasztott KKV-k
(Címzettek) számára megítélt vissza nem térítendő támogatással akkreditált ESG-képzők, szintén
akkreditált ESG képzésének igénybevételét biztosítja.
A BÉT jelen eljárás keretében kívánja akkreditáltatni az oktatási tevékenységet végző ESG-képzőket,
akiknek a fő feladata az ESG-ismertek átadása, egy átfogó szemléletformálás megvalósítása, valamint
a képzésen részt vevők felkészítése az ESG-kihívásokra.
Jelen akkreditáció során mind az ESG-képzők köre, mind pedig az ESG-képzési tematikák akkreditálásra
kerülnek. Egy ESG-képző több ESG-képzési tematikát is akkreditáltathat. ESG-képzés csak ESG-képző
által akkreditáltatható.
A támogatásra (Címzetti Felhívásra) pályázó KKV-k a jelen akkreditációs eljárás eredményeként
kialakult ESG-képzői kör által meghirdetett ESG-képzésekből választhatnak. Az akkreditált ESG-képzők
az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az Akkreditációs felhívás
közvetlen célja, hogy a felhívásra jelentkező képző szervezetek közül kiválasztásra, akkreditálásra
kerüljenek azok a szervezetek, amelyek bekapcsolódhatnak a BÉT-Projektek megvalósításába mind a
közép-magyarországi, mind a kevésbé fejlett régiókban.
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2. AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS
JELENTKEZŐK KÖRE
ESG-képzőnek olyan gazdasági társaság jelentkezhet, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:
a) gazdasági társasági működési forma (egyéni vállalkozók és magánszemélyek nem lehetnek ESGképzők);
b) Belföldinek minősül, Magyarországon a jelentkezés benyújtásának időpontjában bejegyzett
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel,
fiókteleppel rendelkezik;
c) legalább két lezárt referenciamunkával rendelkezik zöld finanszírozási keretrendszer tanácsadás
területén vagy környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek vállalati bevezetése területén (ISO
14001, ISO 14004, EMAS), vagy már legalább két ESG-képzést lebonyolított.
d) munkaviszony vagy tartós megbízási viszony megléte legalább egy olyan Kvalifikált Személlyel, aki
i. legalább 3 éves felsőoktatási vagy továbbképzési vagy tréning vezetési gyakorlattal
rendelkezik;
ii. büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
iii. az elmúlt 3 éves időszakban az i) alpontban meghatározott tevékenységével kapcsolatban
semmiféle személyre szóló szankcióban, bírságban nem részesült.
e) munkaviszony vagy tartós megbízási viszony megléte további egy olyan, Kvalifikált Személynek nem
minősülő személlyel, aki a fenti d) pontban meghatározott területeken legalább 1 éves
tapasztalattal rendelkezik, és a d) ii. és iii. pontjainak is megfelel.
A jelentkezőre vonatkozó speciális kizáró okok
Nem akkreditálható az a szervezet:
• amely a működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
• amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezésieljárás
alatt áll;
• akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
• amelynek a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző a legutolsó lezárt, teljes üzleti év,
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója alapján a saját
tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
• amely a jelentkezés befogadásának feltételeként meghatározott dokumentumokat nem
nyújtja be, az abban foglaltakat nem vállalja vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
• nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
• amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai Bizottságnak
valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy
amely a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül
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az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió eszközeiből, vagy a strukturális alapokból
juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt
kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
• amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az akkreditációs döntés tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett
a jelentkezés benyújtásakor;
• amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;
• amely sikeresen részt vett a GINOP-1.1.7-17 számú pályázati felhívás keretében a KKV-k
számára meghirdetett pályázaton önálló pályázóként, konzorciumi tagként, vagy egyéb
partnerként, továbbá ezen szervezetek kapcsolt vagy partner vállalkozásai.
Továbbá nem akkreditálható:
a) aki az akkreditációs eljárásban döntéselőkészítőként közreműködő (koordinációt ellátó szervezet
munkavállalója) vagy döntéshozó tagja vagy általa képviselt szervezet, Támogatás Közvetítő szervezet
munkavállalója, közjogi tisztségviselő,
b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
c) az a)-b) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
d) olyan gazdasági társaság, amelyben az a)-b) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselője,
munkavállalója

3. AZ AKKREDITÁCIÓS ESG-KÉPZÉSI TANANYAG
ESG-képzésére olyan tananyag akkreditálható, amely min. 5x45, max. 8x45 perces bontásban, elméleti
és gyakorlati képzési elemeket is felvonultatva képes a képzésen részt vevők személetformálására, a
legfontosabb ESG-kihívások, az ESG-jogszabályok és ajánlások, a vállalati ESG-adaptációs lépések, a
hazai és nemzetközi ESG-trendek megismertetésére, valamint a vállalati ESG-adaptációs kompetenciák
megerősítésére.
Az akkreditációhoz benyújtandó ESG-képzési tematika tartalmazza a tervezett képzés struktúráját, az
oktatás módszertanát, a tematikai blokkok céljait, az átadni tervezett ismeretanyagokat és a képzési
blokkokkal fejleszteni kívánt kompetenciák körét.
A tematikához csatolni szükséges az oktatók nevét és az oktatók szakmai kompetenciáit és
tapasztalatait felvonultató önéletrajzát.

4. A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
ESG-képzés keretei, tartalmi követelményei: ESG-képzés esetén a Címzettek a képzési támogatást csak
az akkreditált ESG-képzők által meghirdetett akkreditált ESG-képzéseken való részvétellel vehetik
igénybe. A képzési program teljesítését az akkreditált ESG-képzők igazolják le a kurzus teljesítése
esetén. A BÉT a teljesített kurzusuk képzési díját, vagy annak a támogatási szerződésben rögzített
mértékét, az ESG-képzőknek utalja át. Az ESG-képzés eredményeként létrejött dokumentációba az arra
jogosultak (BÉT, IH stb.) ellenőrzés céljából betekinthetnek.
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Szolgáltatásra vonatkozó díjak
Jelen felhívás keretében az akkreditációra jelentkező képző szervezetek akkreditációra benyújtott
képzései minimum 5x45 perces, maximum 8x45 perces képzések, amelyek ára maximum 360.000
Ft+ÁFA/KKV/képzés lehet. Egy képzési napra maximum 8 Címzett (KKV) jelentkezhet, egy Címzett (KKV)
maximum 4 munkavállalója vehet részt.

5. A JELENTKEZÉS FOLYMATA, BÍRÁLAT
Jelen akkreditációs felhívás keretében az akkreditációra vonatkozó eljárás az „Akkreditációs felhívás Adatlap_1sz_melleklet_ESG_kepzes” dokumentum benyújtásával indul.
BÉT a beérkezett kérelmeket formai és jogosultsági szempontból ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlási
felhívás keretében további adatokat kér be.
A feltételek teljesítése esetén a Projekt Irányító Bizottság dönt a kérelmező ESG-képzői státuszáról és
az akkreditált ESG-képzésekről.
BÉT a sikeres akkreditációról tanúsítványt állít ki és értesíti a pályázót.

Együttműködés a Címzett és az ESG-képző között
Címzett a BÉT-hez benyújtandó pályázatához előzetesen kiválasztja azt az ESG-képzést, amelyen részt
kíván venni. Pályázatában benyújtja a kiválasztott ESG-képzést, és egyúttal vállalja az azon való
részvételt. Amennyiben Címzett 4 főnél több munkavállalójának az ESG-képzését kezdeményezi, azt
csak több ESG-képzés igénybevételével tudja megoldani. A pályázathoz csatolni kell az ESG-képző
nyilatkozatát a képzésről szóló megállapodásról, az azon részt vevő személyek számával és a képzés
időpontjával együtt.

A jelentkezés módjával kapcsolatos tudnivalók
Az akkreditációs felhívás megjelenik a www.bet.hu weboldalon. Az akkreditációs felhívás az
akkreditációs adatlappal együtt képezi a jelentkezési dokumentációt, melyek együtt tartalmazzák a
jelentkezéshez szükséges összes feltételt.
A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy jelen kiírás feltételeit megváltoztassa, amelyet a www.bet.hu
weboldalon közleményben jelentet meg.
Akkreditációs jelentkezés elkészítése és benyújtása:
A jelentkezés az akkreditációra elektronikus módon történik, mentoring@bse.hu, nagyp@bse.hu email
címen vagy a következő címen elérhető online rendszeren keresztül: www.bet.hu.
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Jelen Akkreditációs Felhívás elválaszthatatlan része a BÉT támogatását szabályozó, GINOP-1.1.7-17
kódszámú, a „KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló
intézkedések biztosítása révén” című felhívás, továbbá a „BÉT Mentoring program a
Középmagyarországi régióban” című projekt Támogatási Kérelme és kapcsolódó dokumentumai,
valamint a közzétett Működési Kézkönyv és mellékletei, amelyek tartalmazzák az összes szükséges
információt, a programok működését és a további elvárásokat.
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