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1. HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj 
 

A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díjjal, a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) és a Kék 

Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (KBKA) közös célja, hogy jutalmazza és elismerje azokat a startup 

vállalkozásokat, amelyek a klímavédelmet és a fenntarthatóságot nem csak az értékrendjükben, 

hanem szolgáltatásaik és termékeik fejlesztése során is sorvezetőként használják, és így képesek a 

klímavédelemmel kombinálni a gazdaságilag is versenyképes működést. 

A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj olyan startup vállalkozásokat támogat, akik klímavédelmi 

szempontból hasznos főtevékenységet folytatnak és már rendelkeznek prototípussal és a piac által 

validált ötlettel. A Díj szakmai célja, hogy a pályázók a pénzügyi megtérülés mellett fenntartható, 

pozitív környezeti hatást fejtsenek ki. Ezen belül olyan vállalkozásoknak szól ez az elismerés, amelyek a 

márkájukat és tevékenységeiket kifejezetten a klímavédelemre építik és aktívak az általuk megcélzott 

piaci szegmens személetformálásában is. 

Elismerésként a díjazott részt vehet a KBKA által finanszírozott komplex üzleti (klímavédelemmel 

kapcsolatos) mentor programban, melynek piaci értéke bruttó 1 millió Ft. 

Lényeges szempont az elbírálásnál, hogy ezen vállalkozások figyeljenek arra, hogy csökkentsék 

az emberi tevékenység környezeti hatásait, ezáltal pedig felelősen használják fel a természeti 

erőforrásokat és támogassák a klíma védelmét. 

Gazdaságunk és Földünk jövőjét tekintve kiemelten fontos, hogy a gazdaság szereplői hogyan 

osztják be szűkös erőforrásainkat, hogyan tudják hatékonyan felhasználni a nyersanyagokat és az 

energiát. Fontos, hogy képesek legyenek olyan termékek készítésére, melyek újrahasznosíthatók, 

javíthatók és újra felhasználhatók. Gyakorlati szempontból tekintve ezt támogathatják a hatékonyabb 

munkavégzésre és energiafelhasználásra fókuszáló szolgáltatások, szoftverek vagy új hardver 

megoldások is. 

A Hungarian Business Leaders Forum és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány ösztönözni kívánja 

azokat a kiváló vállalkozásokat, melyek elkötelezték magukat a természet, és a klíma védelme iránt. 

A Díj nyertese a KBKA mentor program keretében egy szakértő segítségével fejlődhet tovább. A 

mentorprogram célja az olyan gazdaságilag életképesnek minősített ötletek és üzleti modellek 

támogatása, amelyek klímavédelmi szempontból jelentős társadalmi hasznot produkálnak. 

A mentorálás célja a nyertes pályázó fejlesztési elképzelésinek megvalósításának, piacra lépésének, 

üzleti terjeszkedésének további támogatása. 



 

 

 

 

Egy díj, amely igazodik napjaink gazdasági kihívásaihoz 
A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj idén, 2020-ban először kerül kiosztásra, melyet a HBLF és a KBKA 

indít útjára. Az eredményhirdetés és díjátadó online történik, 2020 decemberében. 

 

2. Kik pályázhatnak a díjra? 

A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díjra olyan startup vállalkozások pályázhatnak, akik klímavédelmi 

szempontból hasznos főtevékenységet folytatnak és már rendelkeznek prototípussal és a piac által 

validált ötlettel. 

 

3. A Jelentkezési űrlap kitöltése és benyújtása 

A. Nevezési űrlapok 

A sikeres pályázathoz a vállalkozásoknak az alábbi mellékleteket kell elküldeniük a 

kekbolygodij@hblf.hu címre 2020. november 25-ig. 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

• Hivatalos szakmai jelentkezési lap kitöltve, hivatalosan aláírva (vállalkozás és kapcsolattartó 

adatai, szakmai leírás az útmutatás szerint) 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat fénymásolata 

• adatkezelési nyilatkozat, aláírva 

Ajánlott csatolandó mellékletek: 

• a vállalkozás tevékenységét bemutató anyagok a témában (pl. one-pager) 

 

B. Jelentkezési folyamat 

A díjazott két körös folyamaton keresztül kerül kiválasztásra. Az első körben a KBKA végez szakmai 

és formai előszűrést, míg a második körben a HBLF tagvállalkozásinak képviselőiből összeállított zsűri 

választja ki a szakmailag megalapozott jelöltek közül a nyertest. 

 

A második körben kiválasztott vállalkozásoktól opcionálisan maximum 2 perces bemutatkozó videót 

kérünk a további kommunikációhoz és a díjátadóra való felkészüléshez. 

 

 



 

 

A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díjjal kapcsolatban sem jelentkezési, sem regisztrációs díjat nem 

számítunk fel a jelentkezők részére. 

 

Az eredményhirdetés és díjátadó, a KBKA és HBLF által szervezett HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi 

Díjátadó online rendezvény keretében történik 2020 decemberében. 

 

 

4. A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj irányítóbizottsága 

A HBLF részéről a HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj iránytóbizottságának tagjai 

- a HBLF Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjai, melyet Czakó Borbála, HBLF 

elnök vezet, 

- Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány képviselője, 

- míg operatív előkészítést a HBLF részéről az Egyesület ügyvezetője, Fieszl Zsuzsa felügyeli. 

 

5. Zsűri 

Az első bírálati körben a zsűri tagjai, a KBKA kijelölt vezetője és kijelölt munkatársai végzik a pályázók 

formai és szakmai szűrését. 

A második körben a zsűri tagjai: 

• Janza Ákos, a HBLF elnökségi tagja, 

• Czeglédi Tamás, a HBLF Digitális Munkacsoportjának vezetője, 

• Jamniczky Zsolt, az E.ON igazgatósági tagja és a HBLF Igazgatója, 

• további tagok felkérése folyamatban (Czakó Karolina KBKA, Schneider Electric képviselője (és 

Bándi Gyula a jövő nemzedékek szószólója Alapvető Jogok Bizottságának Hivatala, illetve Szeles 

Nóra Tőkeportál, Blaskó Nikolett ACG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. A díj elnyerésének feltételei 

A Hungarian Business Leaders Forum és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány általános és konkrét 

kritériumokat állított fel a klímavédelmi témájú pályázatokkal szemben. 

Ezek a szempontok áttekintést nyújtanak a pályázók számára arról, hogy a bírálók milyen szempontok 

alapján döntenek a pályázatokról, valamint megkönnyítik a zsűri értékelési munkáját. 

 

Értékelési szempontok 

 

Értékelési szempontok Maximálisan adható pontszám 

Pályázó vállalkozás bemutatása és 5 éven belüli 

céljai 

15 pont 

Klímavédelmi vállalkozási prototípussal 

rendelkező és a piac által validált ötlet 

20 pont 

A prototípus és a piac által validált ötlet várható 

hatása 

20 pont 

A jövőbeni klímavédelmi és üzleti tevékenységek 

fejlesztéseinek bemutatása 

10 pont 

A prototípus és a piac által validált ötlet szakmai 

újszerűsége 

15 pont 

Pénzügyi megtérülés mellett fenntartható, pozitív 

környezeti hatás 

20 pont 

Maximális elérhető pontszám 100 pont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díjátadó 

 

 
HBLF Üzleti Élet a Környezetért Díj 2019 | Coca-Cola HBC Magyarország 

 

A HBLF évek óta szervez sikeres díjátadó ceremóniákat többféle kategóriában. A HBLF Kék Bolygó 

Klímavédelmi Díj eredményhirdetése, a KBKA és HBLF által közösen szervezett HBLF Kék Bolygó 

Klímavédelmi Díjátadó online rendezvény keretében történik. 

 

8. A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj szervezői 

A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj pályázati folyamatát és az online Díjátadót a KBKA és a HBLF 

együttesen menedzseli. 

 

9. Benyújtandó pályázati anyagok 

1. Jelentkezési lap 

2. Mellékletek 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

• hivatalos jelentkezési nyomtatvány kitöltve, hivatalosan aláírva 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat fénymásolata 

• kapcsolattartó adatai 

• adatkezelési nyilatkozat, aláírva 

 

Ajánlott csatolandó mellékletek: 

• vállalkozás tevékenységét bemutató anyagok (pl. one-pager) 

A második körbe bejutottak (shortlist alapján) további benyújtandó: 

• Maximum 2 perces bemutatkozó videó (opcionális) 

A HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díjjal kapcsolatosan kérjük, bármilyen kérdés, megjegyzés 

felmerülése esetén leveleiket a kekbolygodij@hblf.hu címre küldjék. 


