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A BCSDH-ról

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) az Üzleti 
Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) magyarországi szervezete, 
előremutató gondolkodású vállalatvezetők értékteremtő közössége. Célunk, 
hogy aktivizáljuk az üzleti világot a gazdaság, a társadalom és a környezet számára 
egyaránt fenntartható jövő kialakításáért, melynek érdekében innovatív üzleti 
megoldásokat keresünk, és közös cselekvésekre ösztönzünk.
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A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlôdésért tagjai
2021. szeptember 15-i állapot szerint

Tudja-e a vállalati szféra pozitív irányba befolyásolni a negatív 
társadalmi és környezeti folyamatokat?

Mi azt mondjuk: IGEN!
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Vision 2050: Time to Transform
ITT A CSELEKVÉS IDEJE
A világnak három kritikus kihívással kell szembenéznie: a klíma-vészhelyzettel, a természeti sokszínűség elvesztesével és 
a növekvő, társadalmi egyenlőtlenségekkel. A COVID-19 járvány megmutatta, hogy ezek a kihívások szorosan összefüg-
genek egymással, és rendszereink nincsenek felkészülve ilyen sokkokra. A globális kockázatok növekedésével egyre több 
vállalat és vállalatvezető áll be az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) által kidolgozott merész és sürgető 
átalakítási menetrend mögé.

Vision 2050: Time to Transform közös jövőképet határoz meg egy olyan  világról, amelyben 2050-ig több mint 9 milliárd 
ember képes jóllétben élni a bolygó keretein belül. Ennek a jövőképnek a megvalósításához nagyszabású átalakításra van 
szükség. Az üzleti élet cselekvéseit azokra a területekre kell összpontosítania, ahol a rendszerek átalakítását a leghatéko-
nyabban tudja vezetni.

Vision 2050: Time to Transform feltérképezi, hogyan alakulnak át a rendszerek, új keretet határoz meg és irányt mutat az üz-
leti szféra számára akciók indítására az elkövetkező évtizedre. Ennek a keretrendszernek a középpontjában kilenc átalakulási 
út áll - a vállalatok számára elérhető útvonalak -, amelyek lefedik a társadalom számára elengedhetetlen üzleti tevékenység 
területeit: energia; szállítás és mobilitás; lakóterek; termékek és anyagok; pénzügyi termékek és szolgáltatások; összekap-
csolhatóság; egészség és jóllét; víz és higiénia; és az élelmezés.

A jövőkép és az átalakulási útvonalak összhangban vannak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokkal (SDG) és a Párizsi Meg-
állapodás céljaival.

A szokásos üzletmeneten való túllépés elengedhetetlen az átala-
kítás felgyorsításához. A vállalatvezetőknek három gondolkodás-
mód-váltást kell elfogadniuk: ki kell alakítani a valódi értékterem-
tést jutalmazó kapitalizmust; összpontosítani kell a hosszú távú 
ellenálló képesség kialakítására; és regeneratív megközelítést 
kell alkalmazni, azon túl, hogy nem okoznak több kárt.

Az üzleti szféra vezető szerepet tölthet be, de együtt kell dol-
goznia a tudományos szakemberekkel, a politikai döntéshozók-
kal, a finanszírozókkal és a befektetőkkel, a fejlesztőkkel és a 
fogyasztókkal, együtt kell megtervezniük a rendszerek átalakí-
tását. Csak ez a soha nem látott szinteken történő együttműkö-
dés hozhatja meg a kívánt, gyors változást, amely ahhoz szük-
séges, hogy 2050-re minden ember jóllétben éljen a bolygó 
keretein belül.

TIME TO
VISION  2050
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Vezetői összefoglaló

A klímaváltozás nem egy jövőbeli esemény: hőhullámok, 
aszályok, özönvízszerű esőzések vagy éppen heves szélvi-
harok formájában már most is érzékelhetjük egyre erősödő 
hatásait. Már most 1,2°C-kal magasabb a globális átlaghő-
mérséklet az iparosodás előtti szinthez képest.

Az ambíciók és tettek drasztikus felgyorsítására van szükség a 
Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez. A jelenlegi nemzeti 
kötelezettségvállalások egyelőre alkalmatlanok a Párizsi Meg-
állapodás éghajlati céljainak elérésére, és a század végére leg-
alább 3°C-os hőmérséklet-emelkedéshez vezetnének. A nem-
régiben egyes országok által bejelentett nettó zéró kibocsátási 
célok ezt mindössze körülbelül 0,5°C-kal csökkenthetik, felté-
ve, hogy a rövid távú nemzeti kötelezettségvállalásokat és a 
megfelelő politikákat összhangba hozzák a nettó zéró célokkal.

Az elmúlt évszázadban kibocsátott üvegházhatású gázok 
mennyisége miatt eldöntött tény, hogy a bolygó jelentős 
felmelegedéssel kell, hogy szembenézzen, függetlenül a 
mérséklés terén elért sikereinktől. A csökkentés, megelőzés 
mellett tehát éppen annyira fontos odafigyelni és befektet-
ni az alkalmazkodásba is. A korai előre jelző rendszerekbe, a 
katasztrófáknak ellenálló infrastruktúrába való befektetések 
és a pénzügyi piacokon keresztüli kockázatmegosztás, va-
lamint a szociális biztonsági hálók fejlesztése korlátozhatják 
az időjárás okozta sokkok hatásait és segíthetnek a gazda-
ság gyorsabb helyreállításában is.

Ez az év a cselekvés éve. Az országoknak el kell kötelezniük 
magukat a nettó zéró kibocsátás mellett 2050-ig. A  glas-
gow-i COP26 előtt jóval ambiciózusabb nemzeti klímater-
veket kell benyújtaniuk, amelyek együttesen 45%-kal csök-
kentik a globális kibocsátást 2030-ig a 2010-es szinthez 
képest, mely így is elmarad az EU Zöldmegállapodásban 
megfogalmazott 55%-os csökkentési céltól 2030-ig.

Így kell tenniük a vállalatoknak is, ha meg akarják védeni az 
embereket, magukat és a gazdaságot a klímaváltozás ka-
tasztrofális következményeitől. Már nem lehet csak az ala-
csony karbonkibocsátás a cél, a klímasemleges működést 
kell elérni minél előbb, minden szinten új technológiai meg-
oldásokra és a fogyasztási szokások gyors megváltoztatá-
sára van szükség.

Ehhez elengedhetetlenek az elkötelezett vezetők, változás-
vezetők, akik stratégiai szintre tudják emelni a fenntartható 
gazdasági működést, fókuszba állítják a klímaváltozásból 
fakadó kockázatok és lehetőségek elemzését, a karbonki-
bocsátás csökkentésére célokat tűznek ki, konkrét intéz-
kedéseket, lépéseket tesznek azok megvalósítására, és az 
eredményeket folyamatosan mérik, nyomon követik.

A BCSDH célja, hogy olyan modellváltások történjenek és 
olyan üzleti megoldások szülessenek Magyarországon, 
amelyek valódi hatással vannak a klímaváltozásra és más 
vállalatokra való kiterjesztésük révén valódi válaszokkal 
szolgálhatnak a hazai kihívásokra.

A BCSDH küldetése, hogy támogassa tagvállalatait abban, 
hogy aktív formálói legyenek a szükséges változásoknak.

Ifj. Chikán Attila Elnök Márta Irén Igazgató
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Hol tart a világ a klímavédelemben?

2020 a három legmelegebb év egyike volt. A globális átlaghőmérséklet körülbelül 1,2 °C volt az iparosodás előtti 
(1850–1900) szint felett. 2011-2020 volt a legmelegebb rekordok évtizede.
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LEGVALÓSZÍNŰBB KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK

LEGNAGYOBB HATÁSSAL 
JÁRÓ KOZKÁZATI TÉNYEZŐK

1 Extrém időjárás Fertőző betegségek
2 Éghajlatváltozás elleni fellépés kudarca Éghajlatváltozás elleni fellépés kudarca
3 Ember által előidézett környezeti károk Tömegpusztító fegyverek
4 Fertőző betegségek Biodiverzitás csökkenése
5 Biodiverzitás csökkenése Természeti erőforrások válsága

A Global Risks Report alapján az 5 
legnagyobb hatással járó kockázati 
tényezőből 3, a legvalószínűbbek kö-
zül pedig 4 természettel kapcsolatos. 
A  COVID miatt a fertőző betegségek, 
illetve a digitális egyenlőtlenség koc-
kázata is bekerült az első tízbe. 

(Világgazdasági Fórum, 2021)

AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSA TOVÁBB NŐ.

Üvegházhatású gázok kibocsátása ágazatok szerint

Forrás: Crippa et al (2020)
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A tudományos világ szerint a klímaváltozással kapcsolatos aktuális legfőbb üzenetek a következők:

COAz éghajlat
változás hatása a 
hegycsúcsoktól 
az óceán mélyéig 
terjed

A fogyasztási 
szokásoknak meg 
kell változniuk az 
éghajlatváltozás elleni 
fellépés támogatása 
érdekében

A globális fosszilis 
kibocsátás 62%-al 
emelkedett 1990 és 
2019 között

A lezáráshoz 
kapcsolódó 
kibocsátáscsökkenés 
nem csökkenti a 
CO2-koncentrációt

Az aszály és az 
árvizek okozzák a 
legnagyobb hatást

A gleccser és a 
hóolvadás milliárdok 
vizellátását 
veszélyezteti 

A 2016-2020 közötti 
időszakot tartják 
a valaha mért 
legmelegebb 5 éves 
periódusnak

A tengerszint 
emelkedése a 
sarki jégolvadás 
miatt gyorsul

UNITED  
IN SCIENCE  

2021
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A SwissRe Institute 
kockázatelemzése szerint jelentős 

a klímaváltozás GDP hatása:

(EGR 2017 – Unep)

(SwissRE Institute, 2021)

 -4% ha a Párizsi Megállapodás céljait teljesítik  
(2 °C alatti növekedés)

 -11% ha további enyhítő intézkedéseket tesznek  
(2 °C-os emelkedés)

 -14% ha a mostani kibocsátáscsökkentő intézkedések történnek 
(2,6 °C-os növekedés)

 -18% ha nem történnek kibocsátáscsökkentő intézkedések  
(3,2 °C-os emelkedés)

A Grundfos 2025 stratégiánkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy pozitív erővé váljunk 
a minőségi és megfizethető édesvízhez való hozzáférés és az éghajlatváltozás világméretű 

következményeivel kapcsolatos, globálisan növekvő problémák kapcsán. Vállaltuk, hogy 
2025-re 50%-kal csökkentjük saját CO2-kibocsátásunkat, 2030-ra pedig arra törekszünk, hogy 
"klímapozitívvá" váljunk. Termékeink és technológiáink innovációi, valamint belső működésünk 
optimalizálása révén úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk ragadni a két kihívás összekapcsolódását.

Szundy Olivér, gyárigazgató, Grundfos Magyarország Kft.

Éves teljes üvegházhatású gázkibocsátás (GtCO2e)
A teljes kibocsátáscsökkentési alappotenciál a jelenlegi 
2030 -as szakpolitikai forgatókönyvhöz képest

Kibocsátás-
csökkentési 
potenciál 
(2030) - 
alap opció

Energia
szektor

Ipar

Erdészet

Szállítás

Mezőgazdaság

Építőipar

Egyéb
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forgatókönyv
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Várható globális  
GDP-hatás 2050-re különböző 

forgatókönyvek alapján, 
összehasonlítva az éghajlatváltozás 

nélküli világgal

Ezzel együtt növekszik az az emissziós 
rés is, amit át kell hidalni ahhoz, hogy 
2°C alatt maradjon a felmelegedés. Ez 
becslések szerint 2030-ban 12-15 gi-
gatonna (Gt) CO2e lesz. Az 1,5 °C-os 
törekvéshez a rés becslése szerint 29-
32 GtCO2e, ami nagyjából megegyezik 
a hat legnagyobb kibocsátó együttes 
kibocsátásával.

A kibocsátási szakadék áthidalása to-
vábbra is lehetséges - ehhez azonban 
sürgős és összehangolt fellépésre lesz 
szükség minden országban és minden 
ágazatban.

$
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EURÓPÁNAK NINCS OLYAN 
RÉGIÓJA, AMELYET NE ÉRINTENE 
A KLÍMAVÁLTOZÁS

2050 – EURÓPA AZ ELSŐ 
KLÍMASEMLEGES KONTINENS?

AZ EU ÉGHAJLAT-POLITIKÁJA ÉS AZ EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁS

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében az EU ambíciózus szakpolitikákat valósít meg az Unión belül, és szorosan 
együttműködik nemzetközi partnereivel.

Az EU jó úton halad afelé, hogy 2020-ig a tervezett mértékben csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását, és újabb célt 
tűzött ki maga elé – mely szerint 2030-ig legalább 55%-kal csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását.

Az a cél, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé váljon.

Az EU – amellett, hogy fellép az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséért – az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkal-
mazkodás érdekében is intézkedéseket hoz. Az a cél vezérli, hogy az európai társadalmak 2050-re ellenállóképessé váljanak 
a klímaváltozás hatásaival szemben.

Forrás:  
EAA report, 2017
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EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁS

Az európai zöld megállapodás középpontjában is az éghajlat-politika áll. A megállapodás egy sor ambiciózus intézkedést 
vázol fel, amelyek többek között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nagymértékű csökkentését, az élvonalbeli kutatásba és 
innovációba való beruházást és Európa természetes környezetének megőrzését célozzák. 

A ZÖLD MEGÁLLAPODÁS ELSŐ ÉGHAJLAT-POLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEI KÖZÉ TARTOZNAK A KÖVETKEZŐK:

1. az európai klímarendelet, az uniós jog részévé teszi majd a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célkitűzést;

2. az európai éghajlati paktum, amely azt hivatott elősegíteni, hogy a társadalom egésze, így a lakosság is tevékenyen 
részt vegyen az éghajlat védelmében és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban;

3. a 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célterv, melynek értelmében az EU 2030-ig legalább 55%-kal fogja csökkenteni 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását;

4. az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia, mely segíteni fog abban, hogy 
Európa 2050-ig maradéktalanul alkalmazkodjon az éghajlatváltozás elkerülhetetlen következményeihez, és kellően ellen-
állóképessé váljon a klímaváltozás hatásaival szemben. 

Emellett a Bizottság elkötelezett, hogy 2021-ben felülvizsgálja az összes vonatkozó szakpolitikai eszközt, és szükség esetén 
javaslatot tesz a módosításukra annak érdekében, hogy tovább lehessen csökkenteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

Az első 4 kihívás az európai Green Deal (zöld megállapodás)
végrehajtásában

Gazdasági lehetőségek más 
iparágak korszerűsítésében

Az egyes opciókat kiválasztó országok száma. A kérdés több választ is megengedett. 
Forrás: ECFR-commissioned analysis conducted by national researches.
ECFR . ecfr.eu

Az első négy lehetőség az európai Green Deal 
végrehajtásában

Társadalmi-gazdasági 
következmények 19 23

Gazdasági lehetőségek a zöld 
energiaforrások fejlesztésében 
vagy bővítésében

21

A kormány reakciója a klímával 
kapcsolatos közvélemény 
aggodalmaira

15

Hírnév -lehetőségek zöld 
vezetőként                                                                                         13

Politikai akarat hiánya 11

Intézményi kapacitás 
hiánya 11

Iparági ellenzék 11



Még hosszú az út a Párizsi  
Klímaegyezmény teljesüléséhez

A COVID-19 járvány által okozott széndioxid-kibocsátás 
rövid csökkenése ellenére a világ még mindig a 3 °C-ot 
meghaladó hőmérséklet-emelkedés felé tart ebben az év-
században - messze meghaladva a Párizsi Megállapodás 
azon célját, hogy a globális felmelegedést jóval 2 °C alatt 
sőt 1,5 °C alatt tartsák. (Emissions Gap Report 2020, UNEP)

Sokkal több, az európaihoz hasonlóan ambíciózus cél 
kitűzésére lenne szükség, mert a mostanában, az egyes 
államok által bejelentett nettó zéró kibocsátási célok ha-
tása még csak körülbelül 0,5°C. Ehhez is az szükséges, 
hogy az előzőleg megfogalmazott nemzeti kötelezettség-
vállalásokat és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket az új 
célokkal összhangba hozzák.

Nincs olyan cég, amelyet közvetlenül vagy közvetve ne érin-
tene mindez. Az átállás valószínűleg néhány iparág számára 
veszteséget jelent majd, de a többség számára, ha képes a 
megújulásra, változásra, rendkívüli lehetőségeket rejthet.

A 1,5°C ÉS A2°C KÖZÖTT ÓRIÁSI A KÜLÖNBSÉG

HATÁS2 °C1.5 °C

EXTRÉM  
MELEG

A globális lakosság 
amelyet ötévente 
legalább egyszer 

megtapasztalja az 
extrém meleget

2.6X
ROSSZABB

3X
ROSSZABB

2.3X
ROSSZABB

2.75X
ROSSZABB

.06
 MÉTERREL 

TÖBB

TENGERSZINT- 
EMELKEDÉS

2100 -ra a tengerszint 
emelkedése

FAJVESZTÉS: 
ROVAROK
azok a rovarok, 
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Az IPCC nemrégiben megjelent jelentése szerint egyértelmű, hogy számos változást már 
nem lehet visszafordítani, az éghajlat visszahűtésére ugyanis nincs reményünk, ugyanakkor 

sok folyamat lassítható, illetve akad pár, ami meg is állítható, de csak az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának azonnali, nagyon gyors és nagyon nagyléptékű csökkentésével. Bármilyen szinten 
is akarjuk stabilizálni az éghajlatot, azt csak nettó nullás széndioxid-kibocsátási szinttel lehet elérni, 
és ehhez le kell szoknunk a fosszilis tüzelőanyagokról. Hogy milyen hamar szokunk el róluk, az dönti 
majd el, hogy milyen szinten stabilizáljuk az éghajlatunkat. Épp ezért a következő éveknek hatalmas 
jelentősége lehet. A jelentés egyik legfontosabb üzenete, hogy felismerjük, nagyon rossz a helyzet, 
és támogassuk a döntéshozókat a radikálisabb lépések meghozatalában.

Prof. Dr. Ürge Vorsatz Diána, a CEU professzora,  
a Nobel-békedíjas IPCC munkacsoportjának alelnöke

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) rendszeres időközönként összegezi és értékeli az éghajlatváltozással kap-
csolatos legfrissebb tudományos eredményeket, hogy szembesítse a világ döntéshozóit az ember okozta globális változá-
sok mértékével, s egyben megoldási lehetőségeket is ajánljon. Az IPCC első munkacsoportjának 2021. augusztus 9-én 
megjelent jelentése alapján az éghajlatban történő változások széleskörűek, gyorsak és egyre intenzívebbek lesznek. Az 
egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségek a Föld összes régióját érintik. A szén-dioxid légköri koncentrációja 2019-
ben nagyobb volt, mint bármikor az elmúlt kétmillió év során. Látni azt is, hogy minél melegebb lesz a bolygón, az óceáni és 
szárazföldi biomassza annál kevésbé tudja majd kompenzálni a széndioxid-kibocsátásunkat.

Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) azért hozta létre az Éghajlatválto-
zási Kormányközi Testületet 1988-ban, hogy az az éghajlatváltozásról és annak lehetséges környezeti, társadalmi és gazdaságai hatá-
sairól átfogó tudományos értékelést adjon a nemzetközi szakirodalom alapján. Ennek megfelelően az IPCC nagyjából 5-7 évente hely-
zetértékelő jelentésekben foglalja össze az éghajlatváltozásra vonatkozó legújabb tudományos ismereteket, több ezer vezető szakértő 
részvételével. A szervezet munkáját 2007-ben Nobel békedíjjal ismerték el.

A klímaváltozás széleskörű, 
gyors és egyre intenzívebb lesz 

Az éghajlatváltozás óriási gazdasági és társadalmi kockázatokat generál. Már ma is emberek 
millióit károsítja. Vezető biztosítóként és befektetőként aktívan segítjük elő, és finanszírozzuk 

az éghajlatbarát gazdaságra való átállást.

Alexander V. Protsenko, vezérigazgató, Allianz Hungária Zrt.
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Nettó zéró célkitűzések tudományos alapon

 Meghatározza és elősegíti a jó gyakorlatok terjedését az éghajlat-tudománynak megfele-
lő kibocsátáscsökkentések és a nettó zéró célok érdekében.

 Technikai segítséget és szakértői forrásokat biztosít azoknak a vállalatoknak, amelyek a 
legfrissebb éghajlat-tudománynak megfelelő tudományos alapú célokat tűznek ki.

 Összeállít egy szakértői csoportot, hogy a vállalatok számára független értékelést és va-
lidációt biztosítson a célokról.

A K&H Bank 2021-ben elérte a karbonsemlegességet. Ehhez 56%-kal csökkentettük 
üvegházhatású gázkibocsátásainkat, üzleti banki területünkön a teljes személyzetet kiképeztük 

a fenntarthatósági intézkedésekre, illetve 100%-ban zöld energiát használunk Magyarországon. 
2030-ig pedig 80%-kal tervezzük csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, és globális 
szinten vállaljuk, hogy az éghajlatra gyakorolt káros hatásainkat a teljes fennálló hitelportfóliónkon 
keresztül korlátozzuk a leginkább klímaérzékeny ágazatokban.

Guy Libot, vezérigazgató, K&H Bank Zrt.

Hogyan határozhatnak 
meg a vállalatok egy 

tudományon alapuló célt?

A SBTi:

Mik a „tudományos  
alapú célok”?

SBTi A legújabb éghajlat-tudomány egyértelműen figyelmeztet, hogy drámai erőfeszítéseket kell 
tennünk a hőmérséklet-emelkedés megfékezésére, hogy elkerüljük az éghajlatváltozás ka-
tasztrofális hatásait. A Science Based Target inintiative (SBTi) a CDP, az ENSZ Global Compact, a 
World Resources Institute (WRI) és a World Wide Fund for Nature (WWF) közötti partnerség.
A tudományos alapú célok (SBTi) a vállalatok számára világosan meghatározott utat mutatnak a 
kibocsátás csökkentésére a Párizsi Megállapodás céljainak megfelelően.

A célok akkor tekinthetők „tudományos alapúnak”, ha azok összhangban vannak azzal, amit 
a legújabb éghajlat-tudomány szükséges erőfeszítésnek tart a Párizsi Megállapodás céljai-
nak eléréséhez - a globális felmelegedés korlátozásához jóval kevesebb, mint 2 °C-kal (akár 
1,5°C-kal) az iparosodás előtti szinthez képest.

A magánszektornak alapvető szerepet kell játszania az üvegházhatást okozó gázok kibocsátá-
sának csökkentésében. A fenntarthatóság irányításában a tudományon alapuló célok beágya-
zása kulcsfontosságú.

Az SBTi a Business Ambition for 1.5 °C kampány vezető partnere. 
A változás már megkezdődött, és a cselekvés egyre gyorsul. Világszerte csaknem ezer vállalat vezeti a nettó zéró gazdaság 
felé történő átállást azáltal, hogy az SBTi-n keresztül a klímatudományban megalapozott kibocsátás-csökkentési célokat tűz ki.
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Brewing a Better World elnevezésű 
programunkat 2008-ban indítottuk 

útjára, és minden törekvésünk arra irányult, 
hogy csökkentsük a bolygón hagyott 
lábnyomunkat CO2-kibocsátás tekintetében. 
Célkitűzéseinket a Science Based Targets 
kezdeményezés révén nyomatékosítjuk. 
A Brewing a Better World program fontos 
része az új, kiegyensúlyozott növekedési 
stratégiánknak, az EverGreen programnak, 
amelynek céljai kettősek. Az első a “Drop the 
C”, ami a megújuló energiakapacitásunk 
növelésén keresztüli szén-dioxid csökkentés, 
illetve az „Every drop counts”, amely 
a vízmennyiség csökkentésére irányul.

Geert Swaanenburg, vezérigazgató,  
Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

Race to Zero

18

8

4 4 4 4

Science Based 
Target Initiative

EC100 RE100 Goal 13 Advancing net zero

A Race to Zero az ENSZ által vezetett, zéró 
szén-dioxid-kibocsátású világért folyó globális kam-
pány, jelenleg már a globális CO2-kibocsátás közel 
25% -át és a GDP több mint 50% -át adó üzleti sze-
replők, városok, régiók és befektetők összefogása.

Összesen 1400 vállalat, köztük a Facebook, 
a Tesco, a LafargeHolcim és a Magyar Telekom, 

valamint a 74 legnagyobb befektető cég már csat-
lakozott a globális Race to Zero kampányhoz több 
mint 454 város, 23 régió és 569 egyetem mellett. 
A Párizsi Megállapodásnak és a 2021 novemberi 
glasgow-i COP26 előkészítésének megfelelően 

bármilyen méretű és bármilyen ágazatban működő 
vállalkozásoknak egyértelmű szerepe van az éghaj-

latváltozással kapcsolatos fellépésben.

Egyre több hazai vállalat csatlakozik  
a nemzetközi kezdeményezésekhez

A BCSDH Towards Net Zero kutatása szerint a 61 válaszadó cégből, 30 vállalat tervez csatlakozni  
egy vagy több nemzetközi klímavédelmi kezdeményezéshez.
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A nemzeti klímavállalások és az SDGk

A Párizsi Megállapodás és a 2030-ig tartó időszak menetrendje közötti szinergiák azonosítása felerősítheti az országok mo-
tivációját kötelezettségvállalásaik teljesítésében. A Nemzeti klímavállalások (NDC) egyértelműen megerősítik a fenntartható 
fejlődés egymással összefüggő jellegét. Számos Fenntartható Fejlődési Cél témája megjelenik az országok éghajlatváltozás 
elleni fellépésében, jelezve, hogy több lehetséges szinergia és lehetőség rejlik a szakpolitikai koherencia szempontjából.

Forrás: (Stockholm Environment Institute, 2019) https://klimalog.die-gdi.de/ndc-sdg/ 
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SDG7 – MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA 
összekapcsolja az energia- és energiahatékonysági intézkedéseket az éghajlatváltozással kapcsola-
tos üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése érdekében az fő célkitűzéssel. A 7. SDG 
a legerősebb kapcsolódási pont a nemzeti klímatervekkel. 

SDG15 – SZÁRAZFÖLDI ÖKOSZISZTÉMÁK VÉDELME 
tükrözi az ökoszisztémák, az erdőgazdálkodás és a földhasználat szerepét az éghajlatváltozás mér-
séklésében és az ahhoz való alkalmazkodásban. 

SDG2 – AZ ÉHEZÉS MEGSZÜNTETÉSE 
egyértelművé teszi, hogy a fenntartható és éghajlat-intelligens mezőgazdaság az átlag hőmérsék-
let-emelkedés 2 °C alá szorításában.

SDG11 – FENNTARTHATÓ VÁROSOK, KÖZÖSSÉGEK 
a várostervezésre és a tömegközlekedésre összpontosító éghajlati tevékenységekhez kapcsolódnak. 
A városok az összes üvegházhatást okozó gáz kibocsátásának több mint 70% -át adják, és gyakran 
rendkívül érzékenyek a természeti katasztrófákra. Így a városok és más városi központok rendkívül 
fontosak mind az enyhítés, mind az alkalmazkodás szempontjából. Az összes NDC 82% -a tartalmazza 
az urbanizációval kapcsolatos éghajlati tevékenységeket.

SDG6 – TISZTA VÍZ ÉS ALAPVETŐ KÖZTISZTASÁG 
a vízhatékonyságra és a víz ökoszisztéma kezelésére összpontosító éghajlati tevékenységek szoro-
san kapcsolódnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz.

SDG17 – PARTNERSÉG A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 
kiemelik a pénzügyi támogatás, a technológiaátadás és a kapacitásépítés fontosságát azokban az 
országokban, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá. 

Szerintem teljesen világos, hogy meg kell változtatnunk az életmódunkat és a működésünket. 
A vertikális, beltéri farm technológia, a globális élelmezésbiztonsági probléma egyik 

megoldása lehet, mely a mi generációnk lehetősége. A növekedés egyik lehetősége, hogy 10 éven 
belül - az éghajlatváltozás, az urbanizáció és a népességnövekedés miatt - a világnak a jelenleginél 
50 százalékkal több élelmiszert kell majd biztosítania. Mindezt úgy, hogy közben a megművelhető 
földek drasztikusan csökkennek.

Joerg Bauer, President & CEO Bauer Group, TUNGSRAM Group

Az SEI 2019-es NDC-SDG Connections elemzéséből kiderül, hogy az országok nemzeti kötelezettségvállalásokban 
javasolt tevékenységek leginkább hat SDG-t érintenek. 
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Hazai helyzetkép

Magyarországon a melegedési tendenciát leginkább a nyarak hőmérséklete tükrözi: az utóbbi harminc évben csaknem 2°C-
ot emelkedett a nyári középhőmérséklet hazánkban. Az OMSZ mérései igazolják, hogy egyre kevesebb a fagyos nap, azaz 
amikor a napi minimumhőmérséklet 0°C alatt van. Egyre több viszont a hőségnap, vagyis amikor a napi maximumhőmérsék-
let eléri a 30°C-ot.

A mostani vállalások mellett a hőmérsékleti szélsőségek gyakorisága a jövőben tovább nő. Az éves középhőmérséklet 
várhatóan 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021–2050 időszakban, a 2071–2100 időszakra pedig a 2-5°C-ot is eléri majd a felmele-
gedés mértéke. A nyarak átlagosan 6°C-kal lesznek melegebbek az évszázad második felében. A felmelegedés legnagyobb 
mértékben Délkelet-Magyarországot fogja érinteni. Nyaranta várhatóan 10-30%-kal csökken a csapadék, a téli csapadé-
kösszeg ugyanakkor 15-20%-kal növekedni fog.

A Climate Economics Index szerint Magyarország a klímaváltozás által közepesen sújtott országok közé tartozik, a negatív 
GDP hatások az előrejelzés szerint leginkább a mezőgazdaság, a turizmus, az egészségügy és a hősokk miatti leállások 
területét fogja érinteni. 

Tartós hőhullámos (hőségriadó 3. fokozat, legalább 3 napig Ta≥27°C) napok országos átlaga, 1901-2020
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A Világgazdasági Fórum a Global Risk Reportjában a magyarországi vállalatvezetők a hazai kockázatok közül az első 5 leg-
fontosabbnak az extrém időjárási eseményeket, fertőző betegségek terjedését, mély szociális instabilitást, a munka-
nélküliséget/munkaerőhiányt és az emberek által okozott környezeti katasztrófákat tartják.

KÉSZÜL A MAGYAR KLÍMAJELENTÉS – MEGALAKULT A HUPCC

2020-ban megalakult a A Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (Hungarian Scientific Panel on Climate Chan-
ge – HuPCC) az éghajlatváltozással foglalkozó, az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Éghajlatválto-
zási Kormányközi Testület) mintájára Magyarországon bejegyzett tudományos tanácsadó fórum. A testület fő célja, 
hogy az IPCC Értékelő Jelentéseinek mintájára rendszeresen nemzeti értékelő jelentéseket, valamint fontos aktuális 
témákban külön jelentéseket készítsen a széles magyar tudományos élet résztvevőivel elsődlegesen a politikai, szak-
politikai, és önkormányzati valamint az üzleti döntéshozók számára. Az első jelentés kiadása 2023-ra várható.

Minden Eckes-Granini termékünk alapja a kiváló minőségű gyümölcs. Ezeket a nyersanyagokat 
és más természeti erőforrásokat azonban egyre inkább veszélyezteti az éghajlatváltozás. 

A fenntartható termesztés védelme és biztosítása érdekében olyan területeken alkalmazunk 
intézkedéseket, mint például a fenntartható gyümölcslé, az éghajlatvédelem és a hulladékcsökkentés, 
hogy optimalizáljuk a gyümölcslégyártás során felmerülő környezeti hatásokat.  Eckes-Granini 
Csoport szinten Arra törekszünk, hogy 2030-ra elérjük a 100%-ban fenntartható gyümölcslé-
kínálatot, ezért aláírtuk a The Sustainable Trade Initiative (STI) fenntarthatósági kezdeményezés 
fenntartható gyümölcslé-konvencióját (SJC).

Mészáros Dezső, ügyvezető igazgató, Sió-Eckes Kft.

Azzal, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek 
és támogatjuk az energiaközösségeket, aktívan hozzájárulunk a társadalom szélesebb 

körű klímavédelmi erőfeszítéseihez is. A flottánk villamosításában, a zöld épületek és a 
partnerkapcsolatok terén elért eredményeink jelentős bizalmat adnak nekünk abban, hogy jó úton 
haladunk céljaink elérésében.

Jamniczky Zsolt, igazgatósági tag,  
E.ON Hungária Zrt.

Készül a hazai klímajelentés
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Klímaválasz reprezentatív kutatás, 2015

A magyar lakosság  
is érzékeli már a hatásokat

MAGYARORSZÁGON A LÉGSZENNYEZÉS 
A LEGISMERTEBB KÖRNYEZETI PROBLÉMA

A magyarok átlagosan 12 környezeti problémát tudnak fel-
sorolni. A legismertebbek az általános vagy a hazánkban 
élőket közvetlenül érintő jelenségek: a levegőszennyezés, 
a túlzott erdőirtás, az étel-, víz-, energia-, és ruhapazarlás, 
a klímaváltozás és a globális felmelegedés. A problémák 
ismertsége ugyanakkor nem egyenlő azzal, hogy mennyire 
gondolják őket fontosnak a válaszadók. Erre külön rangsor 
került felállításra, mely szerint a legtöbben a túlzott erdőir-
tástól tartanak. (Alteo reprezentatív kutatás, 2021)

MINDENKI TEHET RÓLA ÉS TEHET ELLENE

Tízből kilenc ember határozottan állította, hogy maga is tesz a környezeti problémák ellen. A top három tevékenység a sze-
lektív hulladékgyűjtés, az energia-, víz- és élelmiszerpazarlás elkerülése, valamint a vásárlás visszafogása. A megújuló 
energia használata minden tizedik háztartásban merül fel, míg elektromos vagy hibrid autót a válaszadók 4%-a vezet.

Mely környezeti problémákat ismeri

Levegőszennyezés

Műanyagszennyezés

Pazarlás (étel, víz, energia, ruha stb.)

UV sugárzás erősödése

Túlzott erdőirtás

Megfelelő hulladékkezelés hiánya

Klímaváltozás

Magas CO2 kibocsátás

Globális felmelegedés

A lakosság 81%-a 
érzékeli hatásait és 

súlyos problémának 
tartja a klímaváltozást 
Eurobarometer, 2021

Egyre forróbb 
nyarak

Hőmérséklet-
ingadozások

Egyre gyakoribb 
heves zivatarok, 

szélviharok

Egyre enyhébb 
telek

Kártevők 
elszaporodása, új, 
ismeretlen kártevő 

megjelenése

Egyre 
gyakrabban van 

aszály

Egyre nagyobb 
árvizek

72% 69% 57% 56% 48% 46% 34%
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A magyar 20-65 éves internetezők 
92%-a érdeklődik a környezetvé-
delem iránt. 82% úgy látja, hogy az ő 
életére is hatással vannak a környezeti 
problémák.

63% szerint a környezetvédelem 
annyira fontos, hogy a következő ge-
nerációk sorsa függ tőle, de 32% még 
nincs meggyőződve arról, hogy ez 
lenne jelenleg az emberek egyik leg-
fontosabb feladata.

Termelésünkből fakadó 
kibocsátásaink csökkentése 

mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
a fogyasztóink, ügyfeleink és 
beszállítóink megszólítására és 
bevonására a klímapozitív ambíciónk 
megvalósítása folyamán. Felelős 
vállalatként jó példa mutatására 
is ösztönözzük a gazdaság 
szereplőit, hogy széleskörű 
érintettjeinek hálózatával fokozzák 
karbonsemlegességi törekvéseiket, 
és pozitív formálóivá váljanak 
a klímaváltozás alakulásának.

Dr. Fábián Ágnes, ügyvezető igazgató, 
Henkel Magyarország Kft.

Mindenki tehet róla 
és tehet ellene

Nincsenek  
környezetvédelmi problémák Az országos globális 

szervezetek a felelősök

A vállalatok a fő felelősök

A legnagyobb globális 
élelmiszer- és italgyártó 

vállalatként a kiváló minőségen, 
biztonságon és a legújabb 
táplálkozástudományi kutatásokon 
alapuló működésünk fontos célja, 
hogy megoldást kínáljunk az aktuális 
társadalmi kihívásokra, valamint 
a jelenlegi és jövőbeli fogyasztóink, 
partnereink, kollégáink, beszállítóink 
és környezetünk folyamatosan változó 
igényeire. Az élelmiszer előállítási- 
és ellátási lánc átalakításával 
elősegíthetjük a környezeti 
erőforrások védelmét, helyreállítását 
és megújulását, így biztosítva a 
társadalom jóllétét és hosszú-távú 
jövedelmezőségünket is.

Noszek Péter, ügyvezető igazgató, 
Nestlé Hungária Kft.

Kié a felelősség?

Forrás: ALTEO 
Fenntarthatósági 
Barométer, 2021



19

Race to Zero mentén  páratlan összefogás 
a karbonsemleges magyar gazdaságért

A Klímavédelmi törvény szerint Magyarország vállalja, hogy 2050-re eléri a nettó klímasemlegességet, vagyis az üvegházhatású 
gázok kibocsátása és elnyelése egyensúlyba kerül. A törvény ugyancsak rögzíti, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenteni kell a szén-
dioxid-kibocsátást, amit az Európai Green Deal 55%-ra növel, és 21%-ra emelni a megújuló energiaforrások arányát. Ennek ér-
dekében a magyar kormány Zöld Államkötvényt bocsát ki, továbbá támogatni kívánja a hazai vállalatok energetikai fejlesztését.

A BCSDH csatlakozva az ENSZ kampányához, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, a Brit nagykövet-
séggel partnerségben és számos nagykövetséggel, kamarával összefogva programot indított, hogy elősegítse, felgyorsítsa 
azt a folyamatot, amellyel a magyar gazdaság 2050-re karbonsemlegessé válhat, ezzel fontos lépést téve a klímaváltozás 
megállításáért. 

A BCSDH egyik legfőbb célja, hogy ösztönözze a hazai üzleti szférát a világjárvány utáni, fenntarthatóbb, karbonsem-
leges gazdaságra történő átállásra. 

A BCSDH egyik legfőbb ajánlása a vállalatok számára, hogy minél hamarabb és minél rövidebb határidővel tűzzenek ki nettó 
zéró célokat és tegyenek meg mindent azok teljesüléséért.

Fontos azonban nyomon követni, hogy hogyan teljesülnek a BCSDH 2016-ban megfogalmazott és még mindig aktuális 
Action 2020 ajánlásai a klímaváltozás területén: 
1. Klímaváltozással kapcsolatos kockázatok és lehetőségek stratégiai elemzése és akcióterv készítése
2. Karbonlábnyom-számítás bevezetése, eredmények rendszeres elemzése és akcióterv készítése, a karbonkibocsátás 

hatékony csökkentése
3. Termékek és szolgáltatások felhasználása során szükséges energiafelhasználás és/vagy szén-dioxid-kibocsátás 

azonosítása. 
4. Munkatársak és a fogyasztók szemlélet- és magatartásváltoztatása.
Tettekre váltva ezeket az ajánlásokat több iparág meghatározó szereplője, élenjáró vállalatok példájukkal ösztönzik hasonló 
ambiciózus vállalásokra a hazai vállalatokat a karbonsemleges gazdaságért.

A BCSDH szerepvállalása 
a nettó zéró célok kitűzése 
és elérése érdekében:

365  résztvevő,  7  eseményen,  25  bemutatott vállalati klímavállalás

2020  
JÚLIUS 

2020  
DECEMBER 

2021  
JANUÁR 

2021  
FEBRUÁR 

2021  
MÁRCIUS 

2021 ÁPRILIS-
MÁJUS 

2021  
OKTÓBER 

Race to Zero Carbon 
esemény

Race to Zero Business 
Ambitions Fórum

Net Zero Tanácsadó 
Testület megalakulása

Towards Net Zero  
kutatás

Net Zero Business 
Ambitions Fórum

CEO Climate  
Talks

Fit for 55 
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Net Zero Tanácsadó Testület
SZABÁLYOZÓI, TUDOMÁNYOS ÉS VÁLLALATI TÖREKVÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA
A több érdekelt felet átfogó, szektorokon átívelő, a magyar ipar és üzleti vezetők, kereskedelmi kamarák és egyesületek 
kép viselőiből álló Net Zéró Tanácsadó Testület 2021. év elején a BCSDH kezdeményezésére jött létre. A testület elsődleges 
célja, hogy elősegítse, felgyorsítsa azt a folyamatot, amellyel a magyar gazdaság 2050-re karbonsemlegessé válhat, ezzel 
fontos lépést téve a klímavál tozás megállításáért.

Az azonnali cselekvésen van a hangsúly, melyhez a széles körű partnerség kialakítása, a különböző törekvések összehan-
golása, a szinergiák kiaknázása elengedhetetlen. A klímasemleges működésre való áttérés, illetve a klímaadaptáció, legyen 
az adott vállalat bármely iparágban, fontos feladat és az üzleti szektor versenyké pességét jelentősen befolyásoló tényező. 
Ehhez a célhoz segít a BCSDH a vállalatoknak konkrét vállalásokat tenni és üzleti megoldásokat találni és támogató vállalati 
környezetet kialakítani.

Barta Zsombor
Elnök, Magyar 

Környezettudatos 
Építés Egyesülete

Dr. Bartus Gábor
Titkár, Nemzeti 
Fenntartható 

Fejlődési Tanács

Ifj. Chikán Attila
Elnök, BCSDH

Paul Fox
Brit nagykövet

Juhász Anikó
Helyettes államtitkár, 

Agrárminisztérium

Dr. Kandrács Csaba
Alelnök, Magyar 

Nemzeti Bank

Kovács Marcell
Vezérigazgató, Magyar 
Logisztikai, Beszerzési 

és Készletezési 
Társaság

Kőrösi Csaba
Igazgató, Köztársasági  

Elnöki Hivatal Környezeti  
Fenntarthatóság 

Igazgatósága

Steiner Attila
Államtitkár, 

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

Prof. Dr. Ürge-Vorsatz Diána
Alelnök, IPCC – ENSZ  

Éghajlatváltozási  
Kormányközi Testület,  

III. munkacsoportja

A NET ZERO TANÁCSADÓ TESTÜLET TAGJAI:
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TOWARDS NET ZERO FELMÉRÉS 2021 

Hol tartunk a klímasemleges  
gazdaság felé vezető úton?

Magyarországon első alkalommal készült helyzetfelmérést a hazai üzleti szféra karbonsemleges tevékenységei kapcsán. 
A BCSDH ‘Towards Net Zero’ hiánypótló felmérést készített a Deloitte szakmai támogatásával, melynek célja a hazai üzleti 
szféra helyzetének felmérése volt a karbonsemlegességhez vezető úton.

Azon vállalatok több mint kétharmada, amely még nem rendelkeznek ilyen politikával, tervezi ennek bevezetését az elkövet-
kezendő 5 évben vagy érdekelt a politika kialakítását megcélzó lehetőségek megismerésében.

A helyzet bíztató, azonban még komoly előre lépésekre van szükség.

A WorldClimate programunk stratégiánk szerves részét képezi, amely nemcsak 
a karbonsemlegessé válás céljának időbeli ütemezését határozza meg, hanem 

a tudományosan megalapozott célok figyelembevételével a változáshoz szükséges konkrét 
intézkedéseket és folyamatokat is tartalmazza. Minden érdekelt féllel együttműködünk, kezdve 
a munkavállalóinktól egészen a beszállítókig és még azon túl is. Ezeket az intézkedéseket azért tesszük, 
hogy ambícióinkat a lehető leggyorsabban elérjük, és hogy kivegyük a részünket az európai átállásból.

Biró Balázs, vezérigazgató, Deloitte Zrt. 

rendelkezik ÜHG 
politikával

5 éven belül csak 10%-nak 
nem lesz 

már méri a 1&2 scope 
kibocsátásait 

Csupán 8% nem tervezi 
mérni a kibocsátásait 

rendelkezik konkrét 
kibocsátáscsökkentési 
céllal, ami jó eredmény 

a nemzetközi referencia-
felmérésekhez képest

‘NET ZERO’ céllal is 
rendelkezik 

13 vállalat már  
karbon-semleges vagy azzá 

szeretne válni 2030-ig.

60% 56% 50% 31%
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A Leaseplan fenntarthatósági stratégiája három pillérre épül. Az első az alacsony kibocsátású 
mobilitás, ahol vezető szerepet vállalunk a belső égésű motorokról az alternatív megoldásokra 

való átállásban. A második a társadalmi jólét. Hiszünk abban, hogy az emberi jogokat alapvetőnek és 
egyetemesnek kell tekinteni. A harmadik pedig a környezeti hatások csökkentése. A Leaseplan példát 
akar mutatni, amikor az általános környezeti hatásunk csökkentéséről van szó, például a megújuló 
energia felhasználásának növelésével az összes üzletágunkban.

Pesti Tímea, ügyvezető igazgató, LeasePlan Hungária Zrt.

Az ÜHG kibocsátások csökkentésének legfőbb akadálya a pénzügyi és belső erőforráshiány,  
a legfőbb ösztönzője reputációs kockázat csökkentése

A VÁLLALATOK MÁR ALKALMAZZÁK:

A szén-dioxid kivonás és az offsetting hazánkban még gyerekcipőben jár, a belső széndioxid ár bevezetése pedig elhanya-
golható.

47% - (5%) 38% (16%)  37% (10%) 33% (19%)

Hulladékcsökkentés Szállítmányozás/ 
Közlekedés

Energiahatékonysági 
beruházások

Megújuló energia

3% 
Támogatás hiánya 

felsővezetők részéről

21% 
Nem megfelelés 

kockázatának csökkentése

20% 
Szabályozási 

ösztönök

21% 
Ismeretek hiánya a 

kibocsátáscsökkentés 
helyén

33% 
Pénzügyi források 
hiánya

41% 
Reputációs kockázat 
csökkentése/nyomás az 
érdekelt felek részéről

27% 
Belső erőforrások 
hiánya

18% 
Pénzügyi támogatások

16% 
Szabályozási akadályok

AKADÁLYOK ÖSZTÖNZŐK

A legnépszerűbb hazai intézkedések
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Az élenjáró vállalatok 

A felmérésben részt vevő vállalatok többsége jól teljesít a kibocsátáscsökkentési politikák és konkrét csökkentési célok 
tekintetében nemzetközi referencia-felmérésekhez képest is, azonban hazai viszonylatban kifejezetten élenjáró vállalatok 
vettek részt a kutatásban, így a teljes belföldi üzleti ökoszisztémában lemaradást tapasztalhatunk, erre utal a nettó zéró cé-
lok hiánya is. Ezzel szemben viszont a fejlődési út pozitív tendenciát mutat, melynek további segítése érdekében a BCSDH a 
felmérés alapján meghatározott legkövetkezetesebb további lépéseket négy csoportra bontották és tették kézzelfoghatóvá:

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK A KARBONSEMLEGESSÉG IRÁNYÁBA:
ISMERETEK HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA
Annak feltárása, hogy mit kell tudniuk a vállalatoknak az üvegházhatást okozó gázok mérésének és csökkentésének 
módszertanáról a belső erőforrások hiányának pótlásához és a megfelelő intézkedések bevezetéséhez  
ÚTMUTATÁS A PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSÁHOZ
A pénzügyi forráshiány okainak megértése és a rendelkezésre álló lehetőségek feltérképezése 
A “KÖNNYEN ELÉRHETŐ GYÜMÖLCS” STRATÉGIÁJA
Terv kidolgozása a vállalatok számára a legkedvezőbb kibocsátáscsökkentésre irányuló lehetőségekkel olyan megol-
dásokat is kínálva, amelyekben a vállalatok még nem gondolkoztak eddig
NETTÓ ZÉRÓ CÉL KITŰZÉSE 
Annak megfontolása, hogy mely lépések szükségesek a net zero cél eléréséhez a vállalat egyéni helyzetéből kiindulva, 
pl. a kibocsátások felmérése és a kibocsátáscsökkentésre irányuló projektek kapcsán.

A Greenairport program keretein belül elértük, hogy a Budapest Airporttal szoros 
kapcsolatban álló érintettekkel olyan együttműködéseket alakítsunk ki, melyekkel jelentősen 

növeljük teljesítményünket, és csökkentjük káros kibocsátásainkat. Az energiahatékonyság, zöld 
erőforrások és folyamatok terén elért eredményeinknek köszönhetően bízunk abban, hogy a pandémiát 
követően jelenlétünk még erősebb lesz lokális, és nemzetközi viszonylatban is.

Chris Dinsdale, vezérigazgató, Budapest Airport Zrt.

„Good for you, Good for all” eszköztárunk a környezetünk védelmét és a biztonságosabb 
utak megteremtését célzó megközelítések, termékek és szolgáltatások összességét foglalja 

magában. Ügyfeleink energiaátviteli és CSR-célkitűzéseinek elérése érdekében az Arval SMaRT 
megközelítés ajánlásokat ad a megfelelő járművekre, valamint alternatív mobilitási megoldásokra. 
Célunk az, hogy 2025-re 500 000 elektromos járművünk legyen az utakon, és a flotta átlagos 
CO2-kibocsátását 30%-kal csökkentsük.

Gwenael Cevaer, ügyvezető igazgató, ARVAL Magyarország Kft.
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A Shell mind globális, mind magyarországi üzleti tevékenysége során törekszik a nettó 
zéró kibocsátás elérésére. A legfontosabb kezdeményezéseink arra irányulnak, hogy 

hazai kiskereskedelmi tevékenységünket fenntartható és felelős módon végezzük, ezért 
folyamatosan csökkentjük töltőállomásaink karbonlábnyomát, döntő többségüket ma már megújuló 
energiaforrásból származó árammal látjuk el. Egyre több elektromos töltőpontot bocsátunk vevőink 
rendelkezésére. A Karbonsemlegesítési Programunk keretében pedig ügyfeleink semlegesíthetik 
a Shell töltőállomásokon vásárolt üzemanyag használatából származó szén-dioxid kibocsátásukat. 
Mindemellett karbonsemleges kenőanyag termékeink is elérhetők a magyar fogyasztók számára.  

Istenesné Solti Andrea, az Igazgatóság elnöke, Shell Hungary zRt.

A Legrand Csoport elköteleződött a race to zero "versenyben", hiszen a jövőnk a tét, ezért 
fontos a fenntartható működés és fejlesztés. Mint az épületek elektromos és digitális 

infrastruktúra szakértője, célul tűztük ki az épületek energiahatékonysági megoldásainak 
fejlesztését és népszerűsítését. Másokat is arra bátorítunk, hogy csatlakozzanak az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez szükséges transzformációhoz.

Károlyi László, vezérigazgató, Legrand Magyarország Zrt.

A felmérésben részt vevő vállalatok
A BCSDH és a Deloitte ‘Towards Net Zero’ hiánypótló felmérésében 61 vállalat vett részt többek közt az ipari, 

energia és pénzügyi szektorokból. 

KÖSZÖNJÜK A DELOITTE SZAKMAI TÁMOGATÁSÁT A FELMÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN ÉS FELDOLGOZÁSÁBAN!



Élenjáró vállalatok, akiknek már van 
határidőhöz kötött nettó zéró vállalása
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A BCSDH által a tagvállalatai körében és a Race to Zero rendezvényein 2021. szeptember 15-ig feltárt vállalások.



Vállalatok, akiknek van publikus 
klímavállalása

A BCSDH által a tagvállalatai körében 2021. szeptember 15-ig feltárt publikus vállalások.  
A Nettó Zéró vállalással rendelkező vállalatok nélkül.

DÁTUMHOZ KÖTÖTT SZÁMSZERŰSÍTETT CÉLOK
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A 1,5%°Cos cél a körforgásos gazdaság 
nélkül nem érhető el

Az egész világ távol van még a körforgásos gazdaság megvalósításától. A 2021 januárjában kiadott Circularity Gap Report 
szerint – amely a világgazdaság körforgásosságáról ad számot immáron negyedik alkalommal – tavaly haladta meg a globális 
elsődleges anyagfelhasználás (alapanyag, energia) a 100 milliárd tonnát, és ennek csupán 8,6%-a került vissza újrahasz-
nosítva a gazdasági körfolyamatokba, miközben ez az érték 2018-ban még 9,1% volt. Vagyis a koronavírus-járvány dacára 
a körforgásos gazdaság irányába történő folyamat nem előre, hanem inkább hátrafelé halad. A jelentés szerint körforgásos 
stratégiák alkalmazásával ez az érték 17 %-ra lenne növelhető. A riport szerint a körforgásos gazdaság eléréséért beve-
zetett stratégiákkal 39% -kal csökkenne az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátása, illetve az új termékek elő-
állításához szükséges nyersanyagokból származó 22,8 milliárd tonna (Gt) éves kibocsátás is elkerülhető lenne. A 1.5°C-os 
világ ugyanis csak körforgásos lehet. 

MI A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG?

A jelenlegi, ún. lineáris gazdasági mo-
dellben a technikai és biológiai alko-
tóelemeket a természetből kivesszük, 
átalakítjuk, majd felhasználás után hul-
ladékként kezeljük, melynek jelentős ré-
szét nem forgatjuk vissza a folyamatba.
Ezzel szemben a körforgásos gazdasági 
modellben az anyagcsere-folyamatok 
zárt körben történnek, a hulladék szinte 
100%-osan hasznosul, a biológiai, illet-
ve technológiai alkotórészek minőségi 
veszteség nélkül visszakerülnek a körfo-
lyamatokba.
A körforgásos gazdaságra való átté-
rés tehát nem más, mint a piacok, a fo-
gyasztók és a természeti erőforrások 
közti viszony újragondolása, a termé-
szeti erőforrásokkal való felelős gazdál-
kodás révén.

HOGY ÁTHIDALJUK A SZÜKSÉGES KÖRFORGÁSOS RÉST, A KÖVETKEZŐKRE  VAN SZÜKSÉG

Megállítani a (túl)termelést

Megállítani a pazarlást

A már meglévő termékek optimalizálása

Jobb és hatékonyabb újrahasznosítás
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Magyarországon messze még a 
körforgásosság, de fontos lépéseket tettünk

Magyarország uniós összehasonlításban fejlett, sokrétű, a fenntartható fejlődési célok elérésére alkalmas intézmény-
rendszerrel rendelkezik, de jelenleg nem gazdálkodik jól a természeti erőforrásaival. Ugyan bőven uniós átlag alatt van 
az ország szén-dioxid-kibocsátása, csakhogy 2013 és 2018 között az uniós tagállamok között második helyen volt a ki-
bocsátás növekedése Magyarországon. Emellett Magyarország az ökoinnovációs indexe alapján 27. helyen állt az európai 
országok rangsorában.

Miközben más mutatószámok alapján is az látszik, hogy a gazdasági növekedés ebben az időszakban a természeti erő-
források felhasználásának növekedésével és a mesterséges felszínborítottság növelése árán, azaz az ország beépíté-
sével valósult meg. A több visegrádi ország teljesítménye pedig azt bizonyítja, hogy a régiós országok gazdasági felzárkó-
zása hatékonyabb erőforrás-felhasználás mellett is megvalósítható. (Bartus, 2020)

A Daikin 2050-re nettó nulla CO2-kibocsátóvá kíván válni. Környezettudatos vállalatkként 
nemcsak saját karbonlábnyomunkat csökkentjük, de üzleti innovációinkkal az üzleti szféra 

szereplőinek is pozitív példát kívánunk mutatni és lehetőséget teremteni a bekapcsolódásra. 
A hűtőközegek körforgásban tartásával felelős alternatívát kínálunk ügyfeleinknek saját ÜHG-
kibocsátásuk mérséklésére és a körforgásos gazdaságba való bekapcsolódásra is.  

Zuggó Balázs, ügyvezető igazgató, Daikin Hungary Kft.

A SPAR-nál az élelmiszerhulladék feldolgozása két nagy pilléren alapszik, egyik 
az állatmenhelyek segítése, a második pedig a biogáz előállítása. Mivel húsfeldolgozóüzemeket 

is működtetünk, a hulladék feldolgozása mellett az élelmiszerbiztonság is kiemelt szerepe kap. 
A fogyasztóink edukálása kapcsán csatlakoztunk a STREFOWA nevű projekthez, valamint 
2017-ben és 2019-ben a közeli lejáratú termékekért, 2018-ban pedig a szavatossági időn belül fel 
nem használt termékek visszagyűjtéséért kampányoltunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
együttműködésben. 2020-ban pedig a Nestlé Hungáriával közösen készítettük el a SPAR a „Hogyan 
legyek környezettudatos vásárló” kisokost.

Heiszler Gabriella, ügyvezető igazgató, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.



Az uniós környezeti fenntarthatósági irányelv egyik fontos eleme a körforgásos gazdaság. Bíztató, hogy Magyarországon 
is elkezdődött az a törvényalkotói folyamat, amely már foglalkozik a körforgásos gazdaság kérdésével is.

A 2021 áprilisában hatályba lépett Hulladékgazdálkodási Kódex már kitér a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerre vo-
natkozó alapkövetelmények meghatározására is. Foglalkozik a tervezett termék elavulás kizárásával, a termékek moduláris 
felépítésére és annak cserélhetőségére, az újrahasznosított anyagok használatára és a termék újrahasznosítására is. Bővíti 
a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét és átalakítja a visszaváltási rendszert.

Fontos lépések ezek ahhoz, hogy Magyarország további fejlődése ne a természeti erőforrásaink felélésével történjen.

Mint annyi más területen, itt is a vállalatok az élenjárók, akik közül már egyre többen integrálták a körforgásos gazda-
ságot a stratégiájukba. Egyelőre legtöbbször ezek a megoldások új üzleti lehetőségként jelennek meg a meglévő „anya-
gigényes” folyamataik mellett. De a cél az lenne, hogy egyre inkább váltsák le azokat, hisz így csökkenhet csak a természeti 
erőforrások felhasználásának növekedése.

Elkezdődött a törvényalkotói folyamat, 
és vannak jó vállalati megoldások
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Mi a Tesco-nál elkötelezettek vagyunk a klímaváltozás gyors és hatékony visszaszorításában, 
ezért tűztük ki azt a célt, hogy 2050-re globális szinten elérjük a karbonsemlegességet. 

Az élelmiszer-hulladék visszaszorítását, és a forgalmazott termékek csomagolásának körforgásos 
rendszerbe való átültetését jelöltök ki főbb irányokként. Nagy változást akarunk elérni és egyedülálló 
helyzetben vagyunk, hogy az átalakulást nem csak a belső működésünkben, hanem az egész ellátási 
láncban véghez vigyük.

Pálinkás Zsolt, vezérigazgató, TESCO-Global Áruházak Zrt. 

A papírpalack prototípusunk tesztelése egy következő lépés a „Hulladékmentes Világ” globális 
stratégiánk megvalósításában. Vállalásaink között szerepel, hogy 2030-ra a felhasznált 

csomagolóanyagaink 100%-ának megfelelő mennyiséget gyűjtünk be és hasznosítunk újra. 
Emellett a stratégia keretében 2025-re globálisan 100 százalékban újrahasznosíthatóvá tesszük 
csomagolásainkat, valamint 2030-ra 50%-ra növeljük palackjainkban és aludobozainkban az 
újrahasznosított anyag arányát. A stratégia fontos eleme a körforgásos gazdaságot lehetővé tévő 
innovatív csomagolási megoldások kifejlesztése is. 
 
Békefi László, ügyvezető igazgató, Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
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A Platform 2021 évi szakmai programja

DECEMBERNOVEMBEROKTÓBERSZEPTEMBERJÚNIUSMÁJUS
MÁRCIUS– 
ÁPRILIS

FEBRUÁRJANUÁR

Körforgásos Gazdaság Platform

A magyarországi Körforgásos Gazdaság Platform, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), a 
Holland Nagykövetség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére jött létre 2018-ban. Eddig 92 vál-
lalat és szervezet csatlakozott a Platformhoz, melynek célja a körforgásos gazdasági modellre történő átállás felgyorsítása 
tudásmegosztással, közös projektek, együttműködések létrehozásával.

Február 2.
munkacsoport 
találkozó

Április 20.
Akadémia I.

Június 22.
Akadémia III.

November 25.
Circular 
Economy Summit

Szeptember 14.
Munkacsoport 
találkozó

Május 18.
Akadémia II.

Május 11.
Munkacsoport 
találkozó

Körfor gásos 
Gazdaság 
Akadémia 
szervezése

 Mert a legtöbb gazdasági szereplő még nem ismeri mélyrehatóan, holott ezen modell alkalmazásával növelhető a világgaz-
daság rugalmassága, valamint

 könnyebbé válik az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak el-
érése is.

 Mert a BCSDH-nak és partnereinek kiemelt szerepe van a szemléletváltás és a közös gondolkodás megteremtésében, 
az  egy irányba gondolkodó és cselekvő változásvezetők közösségformálásában, és az üzleti megoldások megosztásában, 
melyek valódi változást eredményeznek.

 Illetve mert ahhoz, hogy a modellváltás beinduljon és teret nyerjen, összefogásra és tudásmegosztásra van szükség a vál-
lalati, a kormányzati és a tudományos szféra részvételével.

MIÉRT FONTOS A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG PLATFORM?

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG PLATFORMRÓL ITT OLVASHAT:
www.bcsdh.hu         Programok         Körforgásos Platform
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DECEMBER

Körforgásos Gazdaság Akadémia 

2020-ban publikáltuk a körforgásos gazdaság hazai helyzetéről szóló felmérésünk, mely alátámasztotta az igényt, miszerint 
szükség van az innovációra, az üzleti megoldások megosztására, illetve az edukációra. A Körforgásos Gazdaság Akadémiát 
az edukáció folytatására, a tavalyi Körforgásos Gazdaság Webinárium-sorozat mintájára hirdettük meg. A három alkalomból 
álló Akadémia során három specifikus témát, a körforgásos teljesítménymérést, az élelmiszerpazarlást és a csomagolások 
jövőjének témáját járhatták körbe a résztvevők szakértők segítségével.

MENNYIRE KÖRFORGÁSOS 
A VÁLLALATOD?

ENNI, VAGY NEM  
(L)ENNI?

MI LESZ A CSOMAGOLÁSOK  
JÖVŐJE?

1. NAP 2. NAP 3. NAP

Fontos látni a körforgásosság 
mértékét vállalati szinten, hogy 

ösztönözzük innovatív körforgásos 
üzleti modellek elterjedését. Ebben 

több eszközrendszer is segíti a 
vállalatokat.

A megtermelt élelmiszerek harmada 
kárba vész = 1,3 milliárd tonna évente. 

Az élelmiszerveszteség 
csökkentésének egyik legjobb 

eszköze a körforgásos gazdaságra 
való áttérés. Számtalan átvehető jó 

vállalati példa van már a piacon.

A termékfejlesztésnél figyelembe vett 
körforgásos szempontok, a teljesen 

visszaforgatható csomagolások 
a körforgásos design egyik 

legfontosabb elemei. Szerencsére 
egyre több jó példa és próbálkozás 
van arra, hogy kiváltsuk az egyutas 

megoldásokat.

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG PLATFORM 2021-ES TÁMOGATÓI:

KIEMELT TÁMOGATÓK

FŐTÁMOGATÓ

TÁMOGATÓK
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Egy hatásos eszköz a körforgásosság 
mérésére – CTI CIRCULAR TRANSITION INDICATOR

A CTI (Circular Transition Indicators) egy univer-
zális és átlátható keretet ad a körforgásosság 
mérésére, amely bármilyen iparágú, méretű, ér-
téklánc-pozícióban és földrajzi helyen működő 
vállalatnál alkalmazható. Olyan eszköz, amely se-
gíti a vállalatokat abban, hogy könnyen átlássák 
eredményeik mennyire vannak összhangban az 
általuk ösztönzött körforgásos átmenettel, és 
melyek azok a területek, amelyeket tovább szük-
séges fejleszteni a kitűzött cél eléréséhez. A CTI 
segíti a vállalatok értékelésének előkészítését, 
az eredmények értelmezését, a kockázatok és 
lehetőségek megértését, a cselekvések rang-
sorolását és SMART-célok meghatározását az 
előrehaladás nyomon követésére. 

Lineáris beáramlású 
nem megújuló 
szűz erőforrás

Lineáris kiáramlás 
nem megújuló termékek 

és hulladékáramok

VÁLLALATI HATÁR

%
körforgásos 

beáramlás

%
hasznosítási 

potenciál

%
tényleges 

hasznosítás

hulladéklerakó-
égetés
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Módszertani logika

A vállalatoknak fontos szerepe van abban, hogy a körforgásos gazdaság aránya je-
lentősen nőjön a jelenlegi 8,6%-hoz képest. Ezért fontos, hogy mérjék, mennyire 
része a tevékenységüknek a körforgásos gazdaság, és milyen akár még kiakná-
zatlan lehetőségeik vannak ezen a területen. Ennek érdekében az Üzleti Világ-
tanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) és a KPMG közösen kidolgozott 
egy olyan módszertant, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy 
körforgásos tevékenységeik hatását objektív, kvantitatív és transzpa-
rens módon mérjék.

A CTI módszertanról itt olvashat többet.
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-
Measurement/Circular-transition-indicators

A körforgásos gazdaság a klímavédelem szorosan összekapcsolódik: A Circularity Gap 
riport szerint a körforgásos gazdaság eléréséért bevezetett stratégiákkal 39% -kal lehetne 

csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátását. Ennek érdekében örömmel 
vettünk részt Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) szervezettel közösen egy 
fontos mérföldkő, a CTI módszertan kidolgozásában, amely lehetővé teszi a vállalatok számára 
a körforgásos tevékenységeik hatásának objektív, kvantitatív és transzparens mérését.

Rózsai Rezső, ügyvezető igazgató, KPMG Hungária Kft.
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A TUDÁSMEGOSZTÁSÉRT

CIRCO „Creating business through  
circular design”  
A körforgásos gazdaságot elsősorban a hulladékgazdálkodással azonosítják, annak ellenére, hogy a környezet-szennyezés 
magából a termékből és annak használatából ered. A termékek dizájnjának átalakításával növelhető egy vállalat körforgá-
sossága. Emellett csökken a termékek életciklusához kapcsolódó környezeti terhelés is - az alapanyagok kitermelésekor, a 
termékek gyártásakor, a használatukkor és a használatuk utáni lerakásukkor vagy elégetésükkor.

A körforgásos dizájn kapcsán a CIRCO holland vállalat már évek óta képez körforgásos szakértőket Hollandiában, ahol a 
trénerek által vezetett workshopokon résztvevő vállalatok közel a 70%-a konkrét tevékenységet vezetett be a körforgásos 
termék-tervezés területén.

2020 végén csatlakozott a BCSDH a CIRCO „Creating business through circular design” programjához egy V4 együttmű-
ködés keretében. A BCSDH, a Körforgásos Gazdaság Platform, a Hungarian Green Building Council, Cirkularni Eknomiky, a 
Circular Slovakia, és az INNOWO Poland a kiválasztott szervezetek, akik lehetőséget kaptak arra, hogy megismerjék a Delft 
Egyetem szakértői által kifejlesztett egyedülálló CIRCO módszertant a helyi vállalkozók képzése érdekében a körforgásos 
üzleti modell átalakításáért. A tréning során a tudásanyag átadása mellett konkrét ötletek merülnek fel annak kapcsán, hogy 
milyen lineáris folyamatok, termékek, milyen módon lennének átalakíthatók körforgásos termékké. 

A következő másfél évben 30 magyarországi kis-és középvállalat bevonását tűzte ki a projektcsapat célul. A résztvevő válla-
latok egy három-napos workshop keretében dolgozzák ki vállalatuknál a körforgásos dizájn megváltoztatására tett javasla-
taikat, amiből később konkrét projektek valósulhatnak meg.
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Egyre több vállalat gyűjt adatokat nem 
pénzügyi területekről

Napjainkban a teljes vállalati élet átláthatóságának biztosításához elengedhetetlen, hogy a környezetet, társadalmat és a 
vállalatirányítást is befolyásoló szempontokkal is tisztában legyünk. Egyre több vállalat gyűjt adatokat olyan nem pénzügyi 
területekről, amelyeket korábban másodlagos prioritásúnak ítéltek, miközben az üzleti szféra sikeressége nagyban függ az 
azt körülvevő természeti környezettől, társadalomtól és a működését meghatározó irányítási módszerektől.

A KPMG 90-es évek óta végzett kutatása alapján, mely során több mint 5000 vállalatot vizsgált világszinten, óriási változá-
sokon ment keresztül az üzleti szféra az ESG jelentések tekintetében.  Míg 1993-ban csupán 12 százalék, 2020-ban már 80 
százaléka jelentett a vizsgált vállalatok közül globálisan. A fő motiváló faktorok a szabályozások, a társadalmi nyomás, vala-
mint annak megértése volt, hogy mekkora befolyással bír az ESG vállalati értékre.

A főbb vizsgált területek magukba foglalják az éghajlati kockázatokat, foglalkoztatási gyakorlatokat és munkakörülmé-
nyeket, sokszínűséget, egyenlőséget és befogadást, tisztességes fizetést, biodiverzitást, a műanyagokat és a körfor-
gásosságot.

Az ESG stratégiák a pénzügyi tényezők mellett a következő kulcsfontosságú 
kérdéseket mérlegelhetik a befektetési folyamatban

KÖRNYEZET

Szén-dioxid-kibocsátás Adatvédelem 
és az adatbiztonság Üzleti etika

Tiszta technológia 
lehetőségei Közösségi kapcsolatok Adó átláthatóság

Vízhiány Vitatott/felelős beszerzések Fizetési adatok

TÁRSADALOM IRÁNYÍTÁS

MSCI Research, 2020 
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Forrás: IMF, 2020

A 100 legnagyobb vállalat 61%-a, a G250 csoportba tartozó vállalatok 76%-a jelenített meg éves jelentéseiben fenntartha-
tósági adatokat. Ez az arány az integrált jelentések tekintetében 16 és 20 százalékok voltak.

Ugyan az adatgyűjtés és a riportálás az első lépések közé tartoznak az átláthatósághoz vezető úton, a célkitűzések elen-
gedhetetlenek az eredményességhez. A karboncsökkentés kapcsán jelentős növekedés észlelhető a vállalatok célkitűzései 
körében, ebben az autóipar, a bányászat és a közüzemi szektor vannak az élen globális szinten.

Az IMF felmérése alapján a nagyobb cégek jobban tudják közzétenni az éghajlati mutatókat, mint a kisebbek. Az adathiány 
megnehezíti annak értékelését, hogy a vállalatok mennyire vannak kitéve az éghajlati kockázatoknak, és hogyan befolyásol-
ják befektetéseik a nem pénzügyi, környezeti célkitűzéseket.

A Terra megközelítéssel az a célunk, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem pozitív 
ereje legyünk. Ügyfeleinkkel való szoros együttműködéssel és más bankokkal való 

közös munkával úgy gondoljuk, hogy jelentős hatást tudunk elérni. Szeretnénk tovább haladni 
azon az úton, amely a kereskedelmi életképességet és az ökológiai stabilitást egy többszereplős 
megközelítésben ötvözi, és megtartjuk azon törekvéseinket, melyekkel fenntartjuk példamutató 
szerepünket a pénzügyi szektorban.

Bodor Tibor, vezérigazgató, ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

A közzététel különbségei:

A nagyobb vállalatok jobban tudják elkülöníteni az éghajlati mutatókat, mint a kisebbek (a vállalatok százalékos aránya)

A vállalatok vállalása

Nagy hatókörű  
(>$10B)

közepes hatókörű  
($2,8–10B)

Kis hatókörű  
(<$2,8B) éghajlattal kapcsolatos 

célok
éghajlattal kapcsolatos 
mutatók

52%

28%

19%

56%

30%

20%
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MAGYAR NEMZETI BANK – ZÖLD PROGRAM

Nemzetközileg is élenjáró hazai 
kezdeményezések

2020-as év az ESG befektetéseket tekintve fordulópontnak nevezhető. Megjelent a Magyar Nemzeti Bank által meghir-
detett Zöld Pénzügyi Program, amely nemzetközi szinten is élenjáró, iránymutató kezdeményezés a jegybankok között, 
ehhez kapcsolódóan pedig a Zöld Kötvény kibocsátása, illetve a BÉT is kiadta az ESG Útmutatót.

AZ MNB fenntarthatósági törekvései idáig a gazdasági, pénzügyi és társadalmi területekre fókuszált, a Zöld Programmal pe-
dig a környezeti szempontok is előtérbe kerülhetnek. Ezen szempontok figyelembevétele elengedhetetlen, hiszen a bankok, 
biztosítók, befektetési szolgáltatók hitelein, saját vagy ügyfelek által elhelyezett befektetésein, illetve biztosítási szerződé-
sein keresztül mindenképpen befolyásoló tényezőként jelennek meg. A kockázat mellett azonban az éghajlatváltozás üzleti 
lehetőségként is tekinthető, hiszen megfelelő odafigyeléssel egyértelmű profitnövekedést vonz maga után. Ennek felisme-
résével globális szinten számos intézmény indított zöld pénzügyi szolgáltatási üzletágat. Az MNB a Nemzeti Éghajlatvédelmi 
Stratégia, a nemzetközi tapasztalatok, valamint saját elemzései, prioritásai és mandátuma alapján Zöld Programját három 
pillérre építi, pénzügyi szektor, társadalmi kapcsolatok, valamint az MNB belső működésének zöldítése.

A zöld üzleti tevékenység megfelelő elismerése érdekében az MNB létrehozta a Zöld Pénzügyek Díját az általa felügyelt szer-
vezetek részére, mely reputációja által pozitív ösztönzőként hat a szektorra.

A pénzügyi szektorra vonatkozó 
programpontok

Ökológiai és pénzügyi kockázatok 
elemzése

Pénzügyi szolgáltatások zöldítése, 
mobilizálása

Piaci szereplők zöldítésének ösztönzése

Együttműködés bővítése a hazai 
partnerekkel

Ismeretterjesztés, oktatás zöld 
pénzügyekkel kapcsolatban

Aktív részvétel a klímakockázatokkal, zöld 
pénzügyekkel kapcsolatos nemzetközi 

munkában

Az MNB saját ökológiai lábnyomának 
további csökkentése

Az MNB saját környezeti közzétételeinek 
további bővítése

Társadalmi, nemzetközi 
kapcsolatok

Az MNB működésének további 
zöldítése
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2021. márciusában első alkalommal tettük közzé az első Zöld Pénzügyi Jelentésünket. 
A publikáció célja a környezeti fenntarthatóság és a pénzügyek kapcsán az átláthatóság 

növelése és ezen keresztül a piaci informáltság erősítése, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy 
a pénzügyi rendszer és a gazdaság szereplői, valamint a hazai társadalom pontosabban értsék az 
éghajlatváltozás pénzügyi vetületeit.

Dr. Kandrács Csaba, alelnök, 
Magyar Nemzeti Bank

A pénzügyi világnak kiemelt szerepe van a fenntarthatóság felé vezető úton, csakúgy mint a tőkepiacoknak és azok zász-
lóshajóinak, a tőzsdéknek. 2018-ban csatlakoztak az ENSZ Fenntartható Tőzsdék kezdeményezéséhez és elkötelezettek 
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 2030-ra történő megvalósítása iránt. A BÉT 2020-ban döntött úgy, hogy elsősorban 
partnerei számára, de minden vállalatnak elérhető módon létrehoz egy útmutatót, mellyel a vállalatok könnyebben igazod-
hatnak el az ESG szerinti jelentés útján.  Az Útmutató modellt ad a transzparens működés bővítéséhez, bemutatva azt, hogy a 
szektor specifikus „materiális” nempénzügyi információk előállítása, nyilvánosságra hozatala milyen előnyökkel jár a vállalat 
számára. Az útmutatónak nem célja az, hogy kötelező jellegű előírásként vagy szabályozásként működjön.

A dokumentum tartalmazza az ESG-re vonatkozó törvényi szabályozás fejlődését és felsorolja az ESG jelentési szabványokat 
példát hozva az alkalmazásukra is. Elsősorban a BÉT érdekelt feleinek készült, viszont minden hazai vállalkozást megcéloz, 
amely elég innovatív és elkötelezett ahhoz, hogy az ESG szempontrendszert transzparensen alkalmazza és így vonzóbb 
legyen a finanszírozást nyújtó intézmények számára. 

Idén mutattuk be az ESG Guideline útmutatónkat, amely segítséget nyújt a hazai kibocsátóknak 
és más vállalatoknak, hogy sikeresen tudjanak tőkepiaci finanszírozást találni a fenntartható 

befektetések világában is. A kiadvány segít abban, hogy hogyan tudnak a vállalatok felkészülni 
az ESG kockázatokkal kapcsolatos jelentési és adatszolgáltatási befektetői elvárásokra. Az ESG 
szemlélet megértése kulcsfontosságú, hiszen egyre nagyobb teret nyernek a környezeti, társadalmi 
és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe vevő befektetések.

Végh Richárd, vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE – ESG JELENTÉSI ÚTMUTATÓ
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Magyarországon még inkább 
a csoportszintű jelentések a jellemzőek

Hazánkban az ESG szerinti jelentés hazai trendeket figyelve ugyan lemarad a globális szinttől, de folyamatos fejlődést mutat. 
2017-hez képest 6 százalékos növekedés észlelhető a jelentestételek számában a 100 legnagyobb magyar vállalat körében, 
ezzel a Közép-Kelet-Európai régióban vezető helyet elfoglalva. A jelentések nagyrésze még mindig csoportszintű, csupán 
20 százalékuk jelent leányvállalati szinten. Az iparágak közül az autóipar, élelmiszeripar és a pénzügyi szektor járnak az él-
vonalban. A jelentéstételek során a külső fél bevonása az utóbbi 3 évben kiemelkedően nőtt, a magyar nagyvállalatok 42 
százalékánál ellenőrzi külső fél a fenntarthatósági adataikat.

A magyar vállalatok a biológiai sokféleségről viszonylag alacsony százalékban térnek ki. A magyarországi, biodiverzitás 
szempontjából kockázatosnak tekinthető vállalatok mindössze 15 százaléka ismeri el a biológiai sokféleség csökkenését 
vállalkozásuk kockázatának.

A magyar vállalatok harmada tekinti az éghajlatváltozást az üzleti élet pénzügyi kockázatának, mi több 50 százalékuk már 
tűzött ki célokat azért, hogy csökkentse a karbonlábnyomát.

MAGYARORSZÁGON AZ ESG FOGALMA MÉG A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA NEM ISMERT  

A környezetvédelemhez kapcsolódó elvontabb kifejezések közül a legtöbben a fenntartható fejlődés fogalmával találkoztak, 
míg az ESG befektetésekről csak a válaszadók 3%-a hallott. Tízből hárman egyik felsorolt fogalmat sem ismerték.

A  globális és magyar cégek aránya  amelyek jelentenek a biológiai sokféleség 
csökkenésének az üzleti tevékenységükre gyakorolt kockázatáról

Igen IgenNem Nem

MAGYARGLOBÁLIS

23%

77%

15%

85%

Forrás: KPMG CR Reporting, 2020
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FENNTARTHATÓ VÁLLALATOK ELŐNYBEN

Az ESG témája a lakosság körében sem hanyagolható el. Az ALTEO Fenntarthatósági Barométer felmérése alapján egy vál-
lalat jövedelmezősége, az alkalmazottjaival való megfelelő bánásmód és a fenntartható működés vonzóbbá teheti a „kis-
befektetők” számára. A többség azt állította, hogy inkább egy pénzügyi terméket választana, ha az a fenntarthatóságot is 
figyelembe vesz.

Mely fogalmakkal találkozott már?

Mi lehet fontos az alábbiak közül a befektetések mögött álló cégekkel, vállalatokkal kapcsolatban?

Fenntartható 
fejlődés

Mennyire 
nyereséges 

a vállalat

Hogyan bánik a 
munkavállalóival

Mennyire  
fenntartható 

módon működik 
a vállalat

Milyen szektorban 
működik a vállalat

Milyen országban 
működik a vállalat

Mekkora  
az árbevétele  
a vállalatnak

Egyéb

Vállalati 
fenntarthatóság

Fenntarthatósági
jelentés

Körgforgásos
gazdaság

Zöld kötvény Impact  
investment

 ESG  
befektetés

Egyiket sem  
ismeri

Forrás: ALTEO Fenntarthatósági Barométer, 2021

Forrás: ALTEO Fenntarthatósági Barométer, 2021
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Egyre többen látják  
az ESG jelentések üzleti előnyeit

A szabályozói környezet adta változásokra és a világ globális környezeti és társadalmi kihívásaira reagálva a befektetők és a 
pénzügyi elemzők egyre szélesebb körben kezdik beépíteni a környezeti (Environmental), társadalmi (Social) és felelős vál-
lalatirányítási (Governance) szempontokat üzleti működésükbe, kockázatkezelési rendszerükbe és egyre inkább szem előtt 
tartják befektetéseik kezelése során.

Pozitív, de fejlődést sürgető képet mutatnak a tagvállalatok az ESG szerinti jelentés tekintetében derült ki a BCSDH által ké-
szített és a KPMG segítségével feldolgozott átfogó felmérésből, amely a tagvállalatok körében született az ESG jelentés 
tekintetében tett lépések, ismeretek, jövőbeni tervek és legjobb gyakorlatok megismerésére.

A megkérdezett vállalatok átlagosan több mint fele gyűjt ESG adatokat, ugyanakkor átlagosan 11%-kal kevesebben fogal-
maznak meg ezekre vonatkozó célokat. A vállalatok 97%-a szerint a következő 5 évben növekedni fog az ESG alapú jelenté-
sekből származó üzleti előny.

Az Amundinál a fenntarthatósági szemlélet bevezetésén 
dolgozunk a befektetéskezelésben. Ahhoz, hogy 

egy befektetés összes kockázatát menedzselni tudjuk, nem 
elég csak a pénzügyi mutatókat nézni. Kockázatkezelési 
szempont lett, hogy minden olyan társadalmi, környezeti 
és vállalatirányítási szempontot vegyünk figyelembe, ami 
befolyásolhatja egy vállalat hosszú távú fenntarthatóságát. 
Az ESG ezt a fenntarthatósági elvárást számszerűsíti, 
az Amundinál az ESG-szintjén igyekszünk ezeket az 
elemeket beépíteni a döntéshozatalba. Az adatok azt 
mutatják, hogy a magasabb ESG-minősítésű vállalatok 
jelentősen felülteljesítik a részvénypiacon az alacsonyabb 
fenntarthatósági pontszámmal rendelkező társaikat.

Vizkeleti Sándor, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő Zrt.

A válaszadók által megjelölt üzleti előnyök

Lehetőség  
a megfelelő  

mérőszámok 
kidolgozásával a pontos 

hatásmérésre

Szabályozói  
lépések (EU és  

hazai), fogyasztói 
nyomás növekedésére 

való válaszadás

Tőkepiaci 
szempontoknak 

és befektetői 
elvárásoknak való 

megfelelés

A  fenntartható 
növekedésnek 

és a sikeres 
kockázatkezelésnek 

a kulcsa

BCSDH ESG FELMÉRÉS 2021
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A reputáció védelme, illetve a tulajdonosi 
és az ügyféli elvárások a legfőbb motivációk

A hulladékgazdálkodás, vízhasználat és fluktuáció kapcsán gyűjtenek adatot és fogalmaznak meg célokat, míg a karbonláb-
nyom főleg a közzétételnél jelenik meg.

Az ESG szempontok döntéshozatalba beépítését korlátozó tényezői az adatgyűjtés költségei, a részletes jogszabályi elvá-
rás, megfelelő minőségű adatok hiánya és az irányelvekben való eligazodás nehézsége.

A leggyakoribb ESG alá eső 
mérőszámok, melyekre a 

vállalatok adatokat gyűjtenek

A leggyakoribb ESG alá eső 
mérőszámok, melyekre a vállalatok 

célokat fogalmaznak meg

A leggyakoribb ESG alá eső 
mérőszámok, melyek adatait 

a vállalatok publikusan 
elérhetővé teszik

1

1

1

2

2

2

3

3

4

3

Fluktuáció

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Fluktuáció

Karbonlábnyom

Vízhasználat

Vízhasználat

Baleseti statisztikák

Vízhasználat

75%

63%

41%

72%

59%

38%

72%

53%

53%

34%
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KÖSZÖNJÜK A KPMG SZAKMAI TÁMOGATÁSÁT  
A FELMÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN ÉS FELDOLGOZÁSÁBAN!

Az ALD Automotive Move 2025 stratégiai terve alapján, működésünket az emberekkel és 
a vállalati társadalmi felelősségvállalással összhangban valósítjuk meg. Annak biztosítása 

érdekében, hogy üzleti tevékenységünk pozitív hatással legyen a társadalomra, az ALD Automotive 
aktívan támogatja az alacsony kibocsátású flottákra való áttérést, felelős üzleti kultúrát valósít meg 
és csökkenti a vállalaton belüli környezeti lábnyomát is különféle helyi kezdeményezések és projektek 
révén. Az új típusú ügyféligények kialakításával és a változások elősegítésével szorgalmazzuk 
a fenntartható mobilitásra való áttérés folyamatát Magyarországon.

Olena Tymofiyiva, ügyvezető igazgató, ALD Automotive Hungary Kft.

A legfontosabb akadályozók az adatgyűjtés és az analízis költsége, megfelelő részletességű jogszabályi elvárás és a meg-
felelő minőségű adatok hiánya, de mindezek egy jól felépített szabályozó és vállalati rendszer kialakításával leküzdhetők. 

Motivációk és visszatartó erők az ESG szerinti jelentésben és döntéshozatalban

Reputáció növelése

Tulajdonosi elvárás

Ügyfél igénye

Szabályozói 
követelmények

Más vállalatok inspirálása, 
példamutatás

Bizonyított kapcsolat  
ESG és pénzügyi teljesítmény között

ESG jelentés készítése során feltárt 
kockázatok és lehetőségek

Finanszírozói elvárás

72%

66%

50%

50%

47%

41%

31%

25%

Adatgyűjtés  
és analízis költségei

Megfelelő részletességű országos / 
EU szintű jogszabályi elvárás hiánya

Megfelelő minőségű adatok, 
belső KPI-ok hiánya

Túl sok guideline, nehéz 
eligazodni bennük

ESG szakember, 
koordináció hiánya

Útmutatók hiánya a jelentés 
készítéséről

Felsővezetői támogatás hiánya

Reputáció iránti aggodalom

44%

41%

38%

38%

16%

13%

6%

3%



HOGYAN ÉPÜL BE JELENLEG AZ ESG A VÁLLALATOK ÉLETÉBE?

A vállalatok 67%a már szembesült érdekelt 
féltől érkező ESG adat igényről

A válallatok több mint 34%-a évente legalább egyszer 
megvitatja az ESG-vel kapcsolatos célszámokat.

A válallatok 47%-a rendelkezik ESG-vel és/vagy 
fenntarthatósággal foglalkozó szakemberrel, aki munkaidejének 
legalább 50%-át ESG specifikus témával tölti.

A vállalatok leginkább az alábbi osztályokhoz rendelné/rendeli 
az ESG, fenntarthatósági szakemberét.

Fenntarthatóság CEO riport Kommunikáció

31% 22% 12%
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AZ ESG SZAKMAI PROGRAMUNK TÁMOGATÓI 2021-BEN

KIEMELT TÁMOGATÓK
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A Fenntartható jövőért díj
Az 5 éve alapított díjjal a BCSDH elsődleges célja elismerni 
a Fenntartható Fejlődési Célok elérése érdekében végzett kiemelkedő 
vállalati és vezetői teljesítményt, mely 2020-tól kiegészült a pandémia 
során tett nagyhatású intézkedésekkel.

dr. Bartus Gábor
az NFFT titkára

Krizsó Szilvia  
tréner, Krizshow  
Business & Art

Salgó István 
a BCSDH tiszteletbeli 

elnöke 

Prof. Dr.  
Ürge-Vorsatz Diána 
a CEU professzora, 

a Nobel-békedíjas IPCC 
munkacsoportjának 

alelnöke

Márta Irén 
a BCSDH igazgatója

A SZAKMAI ZSŰRI TAGJAI:

A KOMPLEX SZEMLÉLETŰ DÍJ AZ ALÁBBI 4 KATEGÓRIÁBAN KERÜL MEGHIRDETÉSRE:

1. Változásvezető – a kiemelkedő vezetői példamutatás és felelőségvállalás díja

2. Üzleti modellváltás, üzleti megoldás

3. Vezető nő

4. Kiemelkedő valódi társadalmi felelősségvállalási program vagy akció
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Gratulálunk a 2021es év díjazottjainak!

A VÁLTOZÁSVEZETŐ DÍJ az innovatív, a fenntarthatóság 
területén kiemelkedő teljesítményű vállalatvezetők, 

felsővezetők elismerésére

A VEZETŐ NŐK DÍJ, azzal a céllal, hogy a vállalatok 
elismerésben részesíthessék a fenntarthatóság területén 

kiemelkedő női vezetőiket

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS DÍJA

AZ ÜZLETI MEGOLDÁS DÍJ a kiemelkedő, 
innovatív, a szokásos üzletmeneten túlmutató üzleti 

megoldások elismerésére.

Björn Claussen,
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Hevesi Nóra – Szigeti Barbara,
TESCO Global Áruházak Zrt.

Urbán Katalin,
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Zöld Program

TESCO a karbonsemlegességért
BUD Csoport 

Munkavállalóiért Alapítvány
30 év 30 jótett  
a közösségért

Pálfalvi Zsuzsa,
Graphisoft Park Services Kft.

A Máltai Manufaktúra termékeinek értékesítésével 
körforgásos üzleti modellt valósít meg  

a SPAR Magyarország
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Austin, Jennifer UK COP26 High Level 
Climate Action’s Office

Axelsson, Kaya

Oxford University Smith 
School of Enterprise and 
the Environment and the 
Environmental Change 
Institute

Baja Sándor Randstad Hungary Kft.
Bárány Péter Master Good Kft
Barta Zsombor HuGBC

Bartus Gábor, Dr. Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács

Bata Tibor Richter Gedeon Nyrt.
Bauer, Joerg Tungsram Group
Bercsi Gábor Spie Hungaria Kft.
Berlász Bettina HungaroControl Zrt.
Berman Zsuzsa BNP Paribas
Bodor Tibor ING Bank

Botos Barbara, Dr. Deputy Minister of State  
for Climate Policy

Bozsik Balázs Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Cevaer, Gwenael Arval Magyarország Kft.
Chikán-Kovács Eszter BCSDH
Claussen, Björn BNP Paribas
Czipf Csongor, Dr. ENGIE Magyarország Kft.

Csavajda Zsolt DSM Nutritional Products 
Hungary Kft.

de Klerk, Lennard Irota Ecolodge 

Décsi Gábor Dome Facility Services 
Group Kft.

Dieter Streicher, Klaus Deputy Head of Mission at 
the German Embassy

Di-Leo, Alberto Unilever Magyarorszag Kft.
Éliás Péter Audi Hungária
Endersz Frigyes E.ON Hungária
Erdős Mihály Generali Biztosító Zrt.
Fábián Ágnes, Dr. Henkel Magyarország Kft.
Fazekas Orsolya, Dr. Havranek Családi Farm
Fésűs Attila ENGIE Magyarország Kft.
Flórián László Rossmann Kft.
Fodor János Folprint Zöldnyomda Kft.

Fox, Paul Embassy of UK  
in Budapest

Friedl Zsuzsanna Magyar Telekom
Gál Péter Atev Zrt.

Gärtner Szilvia DENSO Gyártó  
Magyarország Kft.

Gellér Róbert Gelbert ECO Print Kft

Gróf Attila BCSDH
Guillon-Verne, Thierry METRO Kereskedelmi Kft.

Handó János Bpr Consult Tanácsadó  
És Szolgáltató Kft.

Hatházi Csaba Shell Hungary Zrt.

Higgins, Andrew FCA Fiat Chrysler  
Automobiles

Hőgyész Anna Nestlé Hungária Kft.
Ifj. Chikán Attila BCSDH

Igaz Zoltán ING Bank N.V.  
Magyarországi Fióktelepe

Istenesné Solti Andrea Shell Hungary zRt.
Jamniczky Zsolt E.ON Hungária Zrt.
Jancsár Gergely MOL
Jenei Dorottya BCSDH
Jeránek Tamás Siemens Zrt.
Juhász Anikó Agrárminisztérium

Kaderják Péter Innovációs és  
Technológiai Minisztérium

Kandrács Csaba, Dr. National Bank of Hungary
Károlyi László Legrand Zrt.
Károlyi Zsuzsanna E.ON Hungária Zrt.
Kelemen Attila ProSelf International Kft.

Kocsis Kriszti British Embassy  
in Budapest

Kovács Ágnes Eckes Granini
Kovács Lajos Atev Zrt.
Kovács Marcell MLBKT
Kovács Szonja BCSDH
Kőrösi Csaba Köztársasági Elnöki Hivatal
Kuntner Gábor Energy Hungary Zrt.
Lengyel András PwC Magyarország Kft.

Lindsay,Iain OBE British Ambassador  
to Hungary

Lukács Ákos Deloitte Zrt.

Maczelka Márk SPAR Magyarország  
Kereskedelmi Kft.

Márta Irén BCSDH
Martin, Dale A. Siemens
Mihály Eszter HELL ENERGY

Nagy Gréta
DANDELION Környezet-
védelmi Tanácsadó  
és Szolgáltató Kft.

Nagy-Peidl Adrienn  Tesco-Global  
Áruházak Zrt. 

Noszek Péter Nestlé Hungária Kft.
Odzuck, Frank Zwack Unicum Nyrt.

Pallaghy Orsolya BCSDH
Papp Dávid Magyar Nemzeti Bank

Pártos Zsolt TESCO-Global  
Áruházak Zrt.

Pesti Tímea Leaseplan Hungária Zrt.
Póka Valentin Coface
Prof. Dr. Ürge-Vorsatz 
Diána

Vice Chair of Working 
Group III of IPCC

"Protsenko, 
 Alexander" Allianz

Rábai Dániel Continental

Rácz Zoltán Vertis Környezetvédelmi 
Pénzügyi Zrt.

René van Hell Ambassador for the  
Netherlands in Budapest

Rustico, Massimo Embassy of Italy  
in Budapest

Schillinger Attila Széchenyi Alapok
Schnitzler, Dr. Rolf Budapest Airport Zrt.

Shackleton, Richard British Embassy  
in Budapest

Somlai Gábor Metro Kereskedelmi Kft.

Steiner Attila Innovációs és Technológiai 
Minisztérium

Suba Levente K&H bank Zrt.

Swaanenburg, Geert HEINEKEN Hungaria  
Sorgyarak Zrt.

Szabó Gergely MET
Szabó István KPMG Hungária Kft.
Szarvas Gábor Greenbors Consulting Kft.
Szarvas Nóra MNB
Szász-Bognár Emese SIÓ-Eckes Kft.
Szauer Péter HVG Kiadó Zrt.
Szederkényi Zita BCSDH

Szundy Oliver Grundfos Magyarország 
Gyártó Kft.

Takács Ivett BCSDH
Teare, Alastair Deloitte Central Europe

Török László Yamazaki Mazak Central 
Europe

Tymofiyiva, Olena ALD Automotive  
Magyarország Kft.

Urbán Katalin Grundfos Magyarország 
Gyártó Kft.

Varsányi Ferenc Güntner Tata  
Hűtőtechnika Kft

Vizkeleti Sándor Amundi Alapkezelő Zrt

Williams, Bénédicté British Embassy  
in Budapest

Zuggó Balázs Daikin Hungary Kft.

KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK AZ ALÁBBI SZAKEMBEREKNEK, AKIK SZEMÉLYESEN IS KÖZREMŰKÖDTEK  
A BCSDH RACE TO ZERO 2021-ES PROGRAMJÁBAN:
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Fenntartható forrásból  
szerezzük be alapanyagainkat

Folyamatosan fejlesztjük 
termékportfóliónkat

Innovatív, környezetbarát 
csomagolóanyagokat vezetünk be

Megújuló energiát  
használunk gyárainkban

Környezetbarát logisztikai  
folyamatok mentén működünk

Eltávolítjuk a légkörből a többlet-  
szén-dioxid mennyiségét

Támogatjuk, hogy márkáink 
karbonsemlegessé váljanak

Előmozdítjuk a társadalmi  
összefogást a valódi változásért

Nestlé  
Net Zero  
Akcióterv
2020 decemberében nyilvánosságra 
hoztuk a klímaváltozás mérséklését 
elősegítő globális akciótervünket, 
amellyel 2050-re elérjük a nettó 
zéró üvegházhatású gáz (ÜHG) 
kibocsátási szintet. A célunk 
érdekében a teljes értékláncunkon
– az alapanyagok megtermelésétől  
a fogyasztóhoz vezető útig
– minimálisra csökkentjük 
karbonkibocsátásunkat.  
Fenntartható mezőgazdasági 
technológiák segítségével 
hozzájárulunk egy megújuló, 
regeneratív élelmiszer-
termelési és -ellátási rendszer 
megteremtéséhez, a fennmaradó 
ÜHG-kibocsátásunkat pedig 
magas színvonalú természetalapú 
és klímabarát megoldások 
alkalmazásával ellensúlyozzuk.

Nestle Net Zero Akcioterv 210x210 2021 07.indd   1 2021. 07. 23.   11:56
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A kiadvány a Folprint Zöldnyomdában FSC minősített 
papírból készült, a nyomtatásához Michael Huber München 
RESISTA típusú, ásványolajmentes, újratermelődő 
növényolaj alapú, környezetbarát nyomdafestéket 
használtak. A nyomda Process-free thermal CtP és  
Alcohol-free Printing technológiát alkalmaz.
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RACE TO ZERO PROGRAM 2021-ES TÁMOGATÓI:

A BCSDH KARBONSEMLEGESÍTÉSI TÁMOGATÓJA

A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT DÍJ TÁMOGATÓI

FŐTÁMOGATÓ

FŐTÁMOGATÓ KIEMELT TÁMOGATÓK
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Kevesebb mint 10 évünk van arra, hogy megtaláljuk 
a karbonsemleges és természet központú gazdaság 
irányába vezető utat.  
Ezenkívül a világjárvány és a világszerte növekvő 
társadalmi nyugtalanság világossá tette, 
hogy ez a jövőkép csak akkor valósulhat meg, 
ha gondolkodásunk és cselekedeteink középpontjába 
az embereket és közösségeket helyezzük. 
A vezetők lesznek a siker vagy a kudarc legfontosabb 
megkülönböztető tényezői.

Peter Bakker, 
az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD)  
elnök-vezérigazgatója


