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keresünk és közös cselekvésekre ösztönzünk.

128  
tagvállalat 

a magyar GDP 
30%-a  

427 000 
alkalmazott 

WBCSD  
világhálózatának 

tagja

3 Köszöntő

4 Time to Transform 2030

5 Érettségi felmérés

16 Az ösvények mentén

43 Rendszereink átalakítása

48 Fenntartható jövőért díj 2022

54 Impresszum

55 Támogatóink

TARTALOM



1

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért tagjai 2022. szeptember 15-i állapot szerint

Time to Transform 2030: 
egy szűk időablak rendszereink alapvető és azonnali átalakítására. 

Hiszünk benne, hogy ebben a vállalatoké a vezető szerep.
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Célok, ajánlások után tettek

A VISION 2050 mérföldkőnek számító jelentésében fogalmazta meg először anyaszervezetünk, a Világtanács a Fenntartható Fejlő-
désért (WBCSD) egy fenntartható világ jövőképét, hogyan lehet azt elérni, és milyen szerepet kell az üzleti világnak vállalnia ennek 
létrehozásában. Az első 10 éves periódusra egy olyan turbulens évtizedet vetített elénk, amelyben az eddigi életvitelünk alapvető 
változásait meghatározó időszak alapjait kellett megalkotnunk. Az Action 2020 Magyarország programban több mint 50 tagvál-
lalat köteleződött el célok és összesen 15 ajánlás megfogalmazásával: klíma, víz, fenntartható életmód, fenntartható foglal-
koztatás és élelmezés témakörökben. 

Most, egy évtizeddel a dokumentum és vízió megszületését követően egy konkrét cselekvéseket inspiráló, mozgalmas időszak 
következik. A Vision 2050 jelentés céljainak eléréséhez szükséges, rendszerszintű átalakulások elmaradtak. A változások üte-
me és mértéke is kisebb a vártnál. Az átalakuláshoz példátlan vezetésre van szükség, felismerve azt, hogy csak úgy lehet válto-
zásokat elérni, ha az üzleti szféra is a nagyobb rendszer részeként tekint magára. Fel kell ismernünk azt, hogy az élhető bolygó, a 
kiegyensúlyozott, előítéletektől mentes társadalom, a ténylegesen szabad és tisztességes kereskedelem, valamint a szilárd állami 
intézmények létrejötte egyaránt egyéni és közös érdekünk. Az átalakulás olyan szemléletbeli változást igényel, amely segíti az 
üzleti vezetők hosszú távról alkotott elképzelésének formálását. 

Jelenlegi évtizedünket a Time to Transform 2030 program határozza meg, az Action 2020 eredményeire épülve. A program 
négy kiemelt eleme a 2050-ig vezető 9 ösvény és cselekvési terv, a magas szintű tagvállalati elköteleződés, valamint az azokat 
átölelő maximális átláthatóság és elengedhetetlen rendszerszintű szemléletváltás. 

Csak ezekkel lehetséges, hogy 2030-ra az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok és az európai Fit for 55 program teljesülhesse-
nek és még egyáltalán lehetőségünk legyen a 1,5°C-os klímacél elérésére. 

VISION 2050

Vision 2050
Time to  

Transform  
2030

2020 20502030Action 2020

ACTION 2020 UTÁN  TIME TO TRANSFORM 2030

FIT FOR  
55
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Idén elérkezünk az ENSZ által kitűzött Fenntartható Fejlődési 
Célok (SDG-k) és a 2030-as cselekvési ütemterv félidejéhez. 
Az ENSZ legfrissebb, 2022-es jelentése kijózanító olvasmány, 
hiszen a sorozatos, egymáshoz kapcsolódó globális válsá-
gok és konfliktusok hatására az SDG-k törekvései veszélybe 
kerültek, egyes területeken lassulás, máshol a trendek megfor-
dulása tapasztalható.

Ez persze azt is jelenti, hogy a Párizsi Klímamegállapodás 
ambiciózus 1,5°C-os célja is veszélyben van, mivel a vál-
tozások üteme és mértéke is kisebb a vártnál, a rendszer-
szintű átalakulások elmaradtak világszinten és Magyaror-
szágon egyaránt. A COVID-19 és a jelenlegi, a világot uraló 
konfliktus felszínre hozták társadalmaink sebezhetőségét, ami 
hatással van a hosszú távú stabilitásunkra és jólétünkre. A szo-
kásos üzletmenet nem csupán megkérdőjeleződött, hanem 
meg is szűnt.

A világ jobbá tételére most még van lehetőségünk, de csak 
rövid ideig cselekedhetünk, alakíthatjuk át vállalatainkat és 
társadalmunkat.

Az IPCC 3. munkacsoportjának jelentése szerint 7 évünk ma-
radt, hogy elkerüljük a klímaváltozás legdurvább hatásait. 
2030-ig a felére kell csökkentenünk a károsanyag-kibocsátást, 
ha el akarjuk kerülni a klímaválság legborzalmasabb következ-
ményeit. 

Az elmúlt évszázadban kibocsátott üvegházhatású gázok meny-
nyisége miatt eldöntött tény, hogy a bolygó jelentős felme-
legedéssel kell, hogy szembenézzen, függetlenül a mérséklés 
terén elért sikereinktől. Magyarországon idén nyáron éltük 
az elmúlt 120 év legnagyobb aszályát. Az évtized végére, 
2030-ig megduplázódva, 560-ra nőhet a katasztrófák éves 
száma világszinten, és életek milliói kerülhetnek veszélybe 
a szárazság, a szélsőséges időjárás és az áradások miatt. A 
világnak többet kell tennie azért, hogy a katasztrófák jelentette 
kockázatokra felkészüljünk. Az alkalmazkodás is üzletmene-
tünk és mindennapjaink részévé kell, hogy váljon.

Minden eszközünk megvan ahhoz, hogy elkerüljük a klímaka-
tasztrófát, csak élnünk kell vele. A mostani válság nem odáz-
hatja el ezeket a lépéseket.

MOST VAN ITT A CSELEKVÉS IDEJE. 

A BCSDH szerint egyértelmű, hogy a vállalatoknak a rendszer-
szintű változások élére kell állniuk, aki korábban lép, láthatóan 
kevésbé szenvedi el a külső hatásokat, mint az energiaárak 
növekedése vagy az ellátási láncokban fellépő akadozás. Az 
átalakulás olyan szemléletbeli változást igényel, amely alapjai-
ban változtatja meg az üzleti vezetők rövid és hosszú távról al-
kotott elképzeléseit, döntéseit. 

A BCSDH számára fontos, hogy magas szinten elkötelezett 
vállalatok és vállalatvezetők közössége legyen, ezért is lénye-
ges számunkra látni, hogy ebben a változásban hol és merre 
tartanak ezek a vállalatok, ezért készítettük el idén először, nem 
titkoltan egy monitoring rendszer első lépéseként az érettségi 
felmérésünket.

A BCSDH célja, hogy közel 130 tagvállalata és őket követve a 
teljes üzleti szektor a kibocsátáson túl a biodiverzitás meg-
őrzését és helyreállítását, valamint a növekvő társadalmi 
egyenlőtlenségek visszafordítását is zászlajukra tűzzék. Erről 
szól az ezt az évtizedet meghatározó, az Action 2020 program 
eredményeire épülő Time to Transform 2030 programunk is.

Ifj. Chikán Attila Elnök Márta Irén Igazgató

Lehetőségünk és eszközeink vannak,  
de időnk a cselekvésre annál kevesebb
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Time to Transform 2030 a cselekvésért
  
A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése vezetői ajánlás szervezetünk egyik alapdokumentuma, amely meghatározza a 
fenntartható vállalati működés 7 alapelvét. Az ajánlásnak ma már több mint 130 vállalati aláírója van, jelenlegi tagvállalatainkkal az 
élen, elkötelezve magukat amellett, hogy ezen elvek mentén irányítják vállalatukat.

10 éve fogalmaztuk meg ezeket a máig időszerű ajánlásokat, de most itt az idő, hogy a cselekvésre helyezzük a hangsúlyt és 
ezek mentén mérhető előrelépés történjen a Vision 2050-ben megfogalmazott ösvényeken haladva.  Világunk egyre sürgetőbb 
kihívásai: a klímavészhelyzet, a biodiverzitás gyors hanyatlása, a drámaian növekvő társadalmi egyenlőtlenségek és a vállalati 
teljesítmény csak gazdasági szempontok szerinti értékelése. Nincs több időnk, ezen a négy területen mindenképpen a legma-
gasabb szintű elköteleződés mellett, azonnali lépésekre, tettekre és rendszerszintű változásra van szükség. 

A Time to Transform 2030 program célja, hogy konkrét cselekvéseken keresztül valódi, a vállalatokat támogatva, együttmű-
ködéseken keresztül rendszerszintű átalakulásokat érjen el a rendelkezésre álló nagyon szűk időablakban.

A LEGSÜRGETŐBB KIHÍVÁSOK

A BCSDH VEZETŐI AJÁNLÁSON TÚL

Klímavészhelyzet
Már 1,18ºC emelkedés 

(Magyarországon 
már 1,2ºC)

Biodiverzitás gyors 
hanyatlása

A vadvilág 68%-a már 
elveszett, egymillió faj 

kihalása várható 2050-ig.

Vállalati teljesítmény 
csak gazdasági 

eredmények alapján
A hagyományos pénzügyi 

és közgazdasági elméletek 
egyszerűsítései nem adnak 
válaszokat a kor összetett 

kihívásaira.

Növekvő  
egyenlőtlenség

A leggazdagabb 1% birtokolja 
a globális vagyon 44%-át. 

A legszegényebb 55% 
csak 2%-ot.
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Mennyire vagyunk közel céljaink eléréséhez?
  
A 2022-ben, 74 vállalat részvételével végzett tagsági érettségi felmérésünk célja, hogy lássuk, hova jutottunk és most honnan 
indulunk tovább, azaz megvizsgáljuk a kritikus területeken  tett célkitűzéseket és lépéseket, valamint az átalakuláshoz szüksé-
ges felkészültséget. Munkánkat egyik tagvállalatunk, az IFUA Horváth & Partners Kft. segítette.

HÁROM TERÜLETEN TETTÜNK FEL KÉRDÉSEKET TAGVÁLLALATAINKNAK:

EGYSZERRE HALADUNK ÉS VAGYUNK LEMARADÁSBAN

Fenntarthatósági vállalati kérdőív

01

02

03

Alapvető információk
A fenntarthatóság megjelenése a vállalati jövőkép, 
stratégia és partnerkapcsolatok területén

Elköteleződés
A vállalat viszonya és jövőbeni tervei világunk 
legnagyobb kihívásai kapcsán

Szervezeti ellenállóképesség
A vállalat változástűrő képessége és 
rendelkezésre álló eszközei

Egyszerre vagyunk közelebb és távolabb az elképzelésünk megvalósításához, mint 10 évvel ezelőtt. Jelentős eredményeket 
értünk el, különösen az átalakítandó rendszerek és az előrelépéshez elengedhetetlen együttműködések megértése terén, vala-
mint a fenntarthatóság kérdésének stratégiai szintre emelésében. 

A vállalatoknak meghatározó szerepük van abban, hogy a kötelezőkön túl mindent megtegyenek 
egy fenntartható (méltányos, karbonsemleges és hulladékmentes) világért, és ezt a szemléletet 

erősítsék munkatársaikban, partnereikben.

Dr. Bodnár Viktória, ügyvezető, IFUA Horváth & Partners Kft.
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A kritikus kihívások, például a biológiai sokféleség csökkenése, a környezetszennyezés, az egyenlőtlenségek és a hulladékter-
melés terén azonban a problémáink nem csökkentek, hanem nőttek. A rideg valóság az, hogy közelebb kerültünk bolygónk kri-
tikus határaihoz, valamint a társadalmi kohézió és stabilitás határaihoz. Valójában, akkori lehetőségeink mára szükségszerűséggé 
váltak. Ezen a ponton a cselekvés késleltetése lehetetlenné teszi a 2050-es jövőkép megvalósítását.  

TAGVÁLLALATAINK ELKÖTELEZŐDÉSE:

Az elsőszámú vezető legfőbb szerepe az elkötelezettség megfogalmazása után az erőforrások 
elosztása és egy szilárd változásmenedzsment program minden alkalmazott számára annak 

érdekében, hogy ez megvalósuljon, miközben a szervezetet a növekedési pályán tartjuk.

Nikos Zois, vezérigazgató, Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

 59% 
stratégiai akciókat 

definiál és stratégiát 
alkot a fenntarthatósági 

célok elérésére 

26% 
célokat tűz ki, de nem 

definiál akciókat, 
stratégiákat

 50% 
esetében a 

pénzügyi tervezés 
és finanszírozás 

visszamérésen alapul 

47% 
esetében ad hoc 
módon vagy az 

alaptevékenységtől 
független folyamatként

 85% 
esetében beépülnek 

a fenntarthatósági 
szempontok az 

irányításba valamilyen 
szinten

 53% 
esetében a 

fenntarthatóság 
lényegesként jelenik 

meg a gazdasági 
szempontok mellett
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A fejlett fenntarthatósági stratégiával rendelkezőknél a fenntarthatóság jellemzően 
felsővezetői szintű felelőshöz tartozik.

 Ahol valamely funkcionális vezető hatáskörébe tartozik a fenntarthatóság, ott jellemzően 
nem vagy csak részlegesen épülnek be az irányításba fenntarthatósági szempontok, és nem 

jellemző stratégiai akciók definiálása.

A kitöltő szervezetek esetében a fenntarthatósági mutatószámok a jövőkép fejlettségénél 
alacsonyabb mértékben épülnek be az irányításba.

A kitöltők jelentős többsége figyelmet fordít a fenntarthatósági mutatókra, de a vezetés a 
hangsúlyt a gazdasági szempontokra helyezi, főleg kedvezőtlen gazdasági környezetben. 

LEGFŐBB TANULSÁGOK:

A közös jövőkép és irányvonal semmit sem ér cselekvés nélkül, a szükséges cselekvés pedig olyan típusú és szintű üzleti vezetést 
igényel, amilyet eddig ritkán láttunk a kritikus kihívások tükrében.

Élenjáró szektor, ahol már 
közel vannak a célhoz:

Bank, biztosítás

Ambiciózus szektorok, ahol még 
hosszú az út a kitűzött célokig:

Technológia, Energiaipar, 
Építő- és ingatlanipar

Területek, ahol a legnagyobb 
változásra van szükség:
Biológiai sokféleség, 

Üvegházhatású gázok

Területek, ahol már 
legközelebb van a cél:

Emberi jogok biztosítása; 
Sokféleség, egyenlőség

A FELMÉRÉS SZERINT:
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A világ az éghajlati katasztrófa szélén áll, és az elhárítására szolgáló ablak gyorsan bezárul. Az IPCC és az ENSZ is vörös kódot 
hirdetett. Az éghajlatváltozás okozta megnövekedett hőhullámok, aszályok és árvizek már most is emberek milliárdjait érintik szer-
te a világon, és potenciálisan visszafordíthatatlan változásokat okoznak a globális ökoszisztémákban. A 2022-es IPCC jelentés 
szerint a párizsi célok eléréséhez globális üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 2025 előtt kell tetőznie, ezután 2030-
ra 43  százalékkal és 2050-re nullára kell csökkennie. A jelenlegi nemzeti kötelezettségvállalások azonban nem elegendőek a 
1,5°C-os cél eléréséhez. 

E kötelezettségvállalások értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátása az előrejelzések szerint csaknem 14 százalékkal 
fog növekedni a következő évtizedben. 

A kibocsátás azonnali és mélyreható csökkentésére van szükség minden ágazatban és minden földrajzi területen. A vállalko-
zások mozgósítása az átalakulás érdekében az egyetlen módja annak, hogy megelőzzük az embereket és a bolygót veszélyeztető, 
visszafordíthatatlan károkat. Míg sok vállalat már elkötelezte magát a klímasemlegesség mellett, a rendszerek átalakítása to-
vábbra is kihívást jelent számos ágazat számára, ami tehetetlenséghez és a szükséges éghajlat-politikai intézkedések végrehaj-
tásának kudarcához vezet. 

Az IPCC jelentés rámutat arra is, hogy már minden ágazatban számos eszköz elérhető, a becslések szerint jelentős csökkentési 
lehetőségeket kínálva 2030-ig, a nettó zéró CO2 és ÜHG-kibocsátás elérése pedig különböző modellezett mérséklési módokon 
keresztül lehetséges. 

A sokak által kívánt kereslet oldali mérséklés is elérhető 2050-ig a szociokulturális tényezők, az infrastruktúra-tervezés és 
-használat megváltoztatásával, valamint a végfelhasználói technológiai adaptációval.

Az SBTi (Science Based Targets initiatives) pedig a Net-Zero Szabványt azzal a szándékkal dolgozta ki, hogy a vállalatokat a kar-
bonsemleges működés irányába terelje oly módon, amely összhangban van a társadalmi, éghajlati és fenntarthatósági célok-
kal és a bolygó biofizikai határaival.

Forrás: ENSZ SDG Report 2022

Klímavészhelyzet  
A KIBOCSÁTÁSOK AZONNALI ÉS RADIKÁLIS 
CSÖKKENTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG

Az energiával kapcsolatos  
CO2 kibocsátás
6%-kal nőtt 2021-ben, az eddigi 
legmagasabb szintet elérve 

CO2
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Legkésőbb 2050-re

Értékláncon belüli csökkentés

Kivonás

Értékláncon túli csökkentés 
vagy kivonás

Nettó zéró kibocsátás

1,5ºC-os céllal összhangban

5-10 év

Ki
bo

cs
át

ás
 (t

CO
2e

)

HAZAI HELYZET

1.  Rövidtávú SBT-k meghatározása: 5–10 éves kibo-
csátáscsökkentési célok, összhangban az 1,5°C-os 
pályákkal

2.  Hosszú távú SBT-k meghatározása: Cél a kibocsátás 
maradék szintre való csökkentése az 1,5°C-os forga-
tókönyveknek megfelelően legkésőbb 2050-ig

3.  Mérséklés az értékláncon túl: A nettó zéróra való 
átállás során a vállalatoknak lépéseket kell tenniük az 
értékláncukon túli kibocsátás mérséklésére

4.  A maradék kibocsátások semlegesítése: A légkörbe 
kibocsátott üvegházhatású gázokat, amikor a vállalat 
elérte a hosszú távú SBT-t, a szén a légkörből való tar-
tós eltávolításával és tárolásával kell ellensúlyozni. 

Magyarországon a felmelegedés már most 1,2°C az 1,5°C-os célhoz képest, és ennek hatása erőteljesen jelentkezik minden-
napjainkban. Évszázados szárazsági és hőmérséklet rekordok dőltek meg 2022-ben, és aszályról, tüzekről szólnak a hírek. 
Nagy a tét. Nem szabad, hogy a rövidtávú válsághelyzetekre adott válaszok felülírják a klímaintézkedéseket, ez az egyetlen 
lehetőség, hogy elkerüljük a klímaváltozás még súlyosabb hatásait. 

A nettó zéró egy olyan állapotot feltételez, ahol a teljes értéklánc mentén történő kibocsátás nem vezet további CO2 és egyéb ÜHG felhalmozódáshoz 
a légkörben. A nettó zéró átmenet céljai és mérséklési módok összhangban vannak a felmelegedés 1,5°C-ra (vagy jóval 2°C alá) történő korlátozásá-
val. Az életképes átállást stabil üzleti modell, stratégia és befektetések támogathatják.

Ahol vállalataink tartanak  –  ÜVEGHÁZHATÁST OKOZÓ GÁZOK

A szervezetek az üvegházhatást okozó gázok terén tervezik a második 
legnagyobb előrelépést az elkövetkező időszakban. Elköteleződés te-
kintetében a tagsági átlag szerint a 4. helyet foglalja el az 5 téma között. 

53% a stratégiában hangsúlyos témaként kezeli az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátását.

20% a szervezeti működésben, intézkedésekben hangsúlyos 
témaként kezeli az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Élenjáró szektorok a Bank, biztosítás és az Élelmiszeripar (legalább 
60% stratégiai szinten hangsúlyos témaként tekint az ÜHG kezelésére).

Ambiciózus szektorok az Energiaipar, az Építő- és ingatlanipar és a 
Technológia (legnagyobb előrelépést tervezik).

           Bankok, biztosítók                 Élelmiszeripar                 Építő- és ingatlanipar                 Üzleti szolgáltatások                 Általános iparágak                 Egyéb szolgáltatások                 Energiaipar

        Technológia                 Kiskereskedelem, szállítmányozás és logisztika                                Kívánt érték 2025-re                           Mai érték

Tagsági 
átlag

Szektor 
célok

3,86
3,45

Forrás: BCSDH érettségi felmérés, 2022
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A Net-Zero szabvány négy kulcselemet határoz meg, amelyek a vállalati 
nettó zéró célt alkotják.

Kívánt 
érték 
2025-re

Mai 
érték
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Leégett területek nagysága az EU tagállamokban, összesítve       
2022       2006-21      2006-21 szórás     Forrás: Guardian, Effis

Erdők nélkül nem fog menni 

1. A természet kulcsfontosságú prioritássá válik a vállalkozások számára, tükrözve az érintettek elvárásait és a növekvő lakos-
sági aggodalmakat a vállalatoknak a természet elvesztésében játszott szerepe kapcsán. 

2. Az édesvizet kiemelt kérdésként kell kezelni, a biológiai sokféleséggel és a földterülettel egyetemben. Ritkán kezelik az óceá-
nokat  értékként pénzügyi szempontból. 

3. A vállalkozások mindössze 5%-a értékelte átfogóan a természet minden dimenziójára gyakorolt hatásait és azoktól való füg-
gőségeit. 

4. Míg a vállalkozások jellemzően a természetre gyakorolt hatásuk mérését és értékelését tekintik a legnagyobb kihívást jelentő 
lépésnek, addig a technológiai fejlesztések nagy előrelépéshez vezettek a monitoring terén (SBTN-Science Based Target for 
Nature). A vállalkozások már gyakran gyűjtenek releváns adatokat a természetre gyakorolt terhelés változásának megértésé-
hez. Ezek az adatok segítik a beruházások megtervezését és döntési mechanizmusokat.

A kormányok és a vállalkozások által a világgazdaság 70%-át lefedő nettó zéró célok elérhetetlenek anélkül, hogy az évtizeden 
belül véget ne vessünk az erdőirtásnak, és megvédjük a tengeri élővilágot, amely ma a globális szén-dioxid 30%-át nyeli el. 
A természet létfontosságú az egészséges emberiség, az egészséges üzleti élet és az egészséges bolygó megteremtéséhez. 

A Michigani egyetem kutatása szerint még a viszonylag szerény éghajlati felmelegedés és a kapcsolódó csapadékeltolódások 
is drámai módon megváltoztathatják a Föld legészakibb erdeit, amelyek a bolygó egyik legnagyobb, szinte érintetlen erdős 
ökoszisztémáját alkotják. Az erdőtüzek egyre intenzívebbé és gyakoribbá válnak, a szélsőséges tüzek 2030-ra akár 14 százalék-
kal, 2050 végére 30 százalékkal, az évszázad végére pedig 50 százalékkal nőhetnek globálisan (UNEP, 2022).

A NETTÓ ZÉRÓ CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN A TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET MEGÓVÁSA ÉS HELYREÁLLÍTÁSA

Évente 10 MILLIÓ  
hektár erdő pusztul el 

A globális erdőirtások közel  
90%-áért a  mezőgazdasági 
terjeszkedés felel.

A VILÁGTANÁCS AZ ÉLENJÁRÓ TAGVÁLLALATOK KÖRÉBEN  
2022-BEN VÉGZETT FELMÉRÉSÉBŐL KIDERÜL, HOGY:

2022 rekord évnek számított a leégett területek kapcsán Európában
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lényegesként azonosított ügyek       
priorizálás

Forrás: WBCSD, 2022
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Környezeti lényegesség (materialitás) 
a vállalatok szemszögéből

Magyarországon az elmúlt évek gazdasági növekedése a természeti erőforrások felhasználásának növekedésével valósult 
meg, miközben a XXI. században számos technológia áll rendelkezésre, hogy ez ne így legyen. A többi visegrádi ország telje-
sítménye pedig azt bizonyítja, hogy a régiós országok gazdasági felzárkózása hatékonyabb erőforrás-felhasználás mellett is 
megvalósítható (NFFT, 2020).
A helyzet 2022-ben súlyosbodott, az ukrán háború miatt tovább gyorsuló energiaválság kapcsán a fakitermelés szinte minden 
korlátozása eltörlésre került. A növekvő extrém aszályos környezet egyébként sem kedvez az erdőtelepítések sikerességé-
nek, a mostani kitermelések pótlására nincsen garancia. Az élhető jövőnk egyik zálogát, az erdőket sodorjuk veszélybe, ezzel 
felgyorsítva a klímaváltozást és erősítve annak érezhető hatásait.

A természet-pozitív világ megteremtéséhez a teljes mérséklési hierarchiát kell kihasználnunk, amely elkerüli a biológiai sokféleség szempontjából 
jelentős területeket, korlátozza a természet egyéb veszteségeit, valamint ökológiai helyreállítással és regenerációval kompenzálja az elkerülhetetlen 
veszteségeket, hogy elérjük a természet teljes helyreállítását 2050-re.

A szervezetek a természet, biológiai sokféleség terén tervezik a legna-
gyobb előrelépést az elkövetkező időszakban. Elköteleződés tekinte-
tében a tagsági átlag szerint az utolsó helyet foglalja el az 5 téma között.  
33% a stratégiában hangsúlyos témaként kezeli a biológiai sokfé-
leség megőrzését.
26% a szervezeti működésben, intézkedésekben hangsúlyos 
témaként kezeli a biológiai sokféleség megőrzését.
Élenjáró szektor az Élelmiszeripar (50% stratégiai szinten hangsúlyos 
témaként tekint a biodiverzitásra).
Ambiciózus szektorok a Technológia, a Kiskereskedelem és az 
Energiaipar (legnagyobb előrelépést tervezik).

Ahol vállalataink tartanak  –  TERMÉSZET, BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG

HAZAI HELYZET

Szektor 
célok

           Bankok, biztosítók                 Élelmiszeripar                 Építő- és ingatlanipar                 Üzleti szolgáltatások                 Általános iparágak                 Egyéb szolgáltatások                 Energiaipar

        Technológia                 Kiskereskedelem, szállítmányozás és logisztika                                Kívánt érték 2025-re                           Mai érték

Forrás: BCSDH érettségi felmérés, 2022
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  A nemzetek gazdagabbak lettek, de a kormányok elszegényedtek, azaz a magánszektor gyarapodott, míg az állami csökkent.
  A vagyoni egyenlőtlenségek az eloszlási mutató legtetején nőttek, azaz a globális multimilliomosok aránytalanul nagy részt 

szereztek a globális vagyonnövekedésből az elmúlt évtizedekben.
  A nemek közötti egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek globális szinten, az országokon belüli előrehaladás pedig túl lassú.
  Az ökológiai egyenlőtlenség a magas és alacsony kibocsátók között egyre nagyobb figyelmet kap, már megjelenik a statiszti-

kai kimutatásokban.

Egyenlőtlenség 

Az egyenlőtlenségek aláássák a fenntarthatóságot és veszélyeztetik a környezeti kihívások kezelését. A gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségek, valamint az egyes csoportokkal szembeni diszkrimináció fenntarthatatlan gyakorlatokba kényszeríti 
ezeket a rétegeket, továbbá ellehetetleníti a társadalmi és globális összefogást.

A három évtizedes kereskedelmi és pénzügyi globalizáció után, a globális egyenlőtlenségek továbbra is rendkívül szembetűnőek 
és egyre romlanak: jelenleg a világ leggazdagabb 1%-a birtokolja a globális vagyon 44% -át, míg a legszegényebb 50% alig 2%-
ot. A Covid- járvány még tovább növelte a szakadékot, súlyosbítva a globális jövedelmi egyenlőtlenségeket. Ennek eredményeként 
az elmúlt két évtized folyamatos fejlődése veszélybe került. Európában a legalacsonyabb az egyenlőtlenségi szint, míg  Közel-Kelet 
és Észak-Afrika térség  a világ legegyenlőtlenebb régiója.

TISZTESSÉGESEBB, IGAZSÁGOSABB RENDSZEREK KELLENEK

Előrejelzés 
Coviddal 

 Forrás: World Inequality Report 2022

Országok közötti jövedelmi egyenlőtlenségek változása (2013-2021)

A WORLD INEQUALITY DATABASE 2022-ES JELENTÉSE SZERINT:

A teljes foglalkoztatás 
39%-át a nők 
biztosították 2019-ben, 

viszont 45%-ban ők veszítették 
el a munkahelyüket 2020-ban.  

Előrejelzés 
Covid nélkül-2,6%

1,2%

-3,8%

2013-2017 2017-2021

A köz- és a magánszektornak újra kell terveznie rendszereinket, hogy tisztességesebbek és igazságosabbak legyenek, figye-
lembe véve az emberek veleszületett előnyeit és hátrányait, és fellépve az egyenlő versenyfeltételek érdekében. Ezzel bizto-
sítható, hogy valóban rendszerszintű lépések történjenek a fenntarthatóság érdekében, hatásuk tartós legyen és biztosítsa az 
új egyensúlyi szint társadalmi elfogadottságát.



13

A Világbank adatai alapján Magyarország az unió átlagánál alacsonyabb mutatókkal bír, és a közepesen egyenlőtlen országok 
közé tartozik. A COVID járvány Magyarországon is tovább növelte a különböző társadalmi csoportok és munkaerőpiaci szereplők 
vagyoni és jövedelmi polarizációját. 2020 tavaszán éppen azok a szektorok szenvedték el a legnagyobb visszaesést, ahol jel-
lemzően szerényebb iskolai végzettségű munkavállalók álltak alkalmazásban, és gyakori volt az idénymunka is. Magyarország 
100 pontból 53,4 ponttal a 26. helyen áll az EU-ban a nemek közötti egyenlőségi indexen. Hazánkban leginkább a politikai és 
társadalmi döntéshozatal részterületein szorulnak háttérbe a nők, a nemek közötti egyenlőtlenségek pedig jelentősen rom-
lottak a gazdasági döntéshozatalban.

HAZAI HELYZET

A szervezetek az emberi jogok biztosítása terén tervezik a legkisebb 
előrelépést az elkövetkező időszakban. Elköteleződés tekintetében a 
tagsági átlag szerint az első helyet foglalja el az 5 téma között.  
60% a stratégiában hangsúlyos témaként kezeli az emberi jogok 
biztosítását. 
31% a szervezeti működésben, intézkedésekben hangsúlyos 
témaként kezeli az emberi jogok biztosítását.
Élenjáró szektorok a Bank, biztosítás, az Egyéb szolgáltatások és 
az Általános iparágak (legalább 66% stratégiai szinten hangsúlyos té-
maként tekint az emberi jogokra).
Ambiciózus szektor a Kiskereskedelem (legnagyobb előrelépést tervezi).

           Bankok, biztosítók                 Élelmiszeripar                 Építő- és ingatlanipar                 Üzleti szolgáltatások                 Általános iparágak                 Egyéb szolgáltatások                 Energiaipar

        Technológia                 Kiskereskedelem, szállítmányozás és logisztika                                Kívánt érték 2025-re                           Mai érték

Szektor 
célok

Forrás: BCSDH érettségi felmérés, 2022

Az emberi jogok alapvető jogok és szabadságok, amelyekhez minden embernek joga van, megkülönböztetés nélkül. Az üzleti világnak felelőssége 
tiszteletben tartani az emberi jogokat, mérettől, szektortól, tevekénységtől, tulajdonosi körétől és struktúrájától függetlenül. Az emberi jogok és di-
verzitás  tiszteletben tartása egy lehetőség a valódi átalakulásra, változást hozva az emberek életébe.

Ahol vállalataink tartanak  –  EMBERI JOGOK BIZTOSÍTÁSA

A szervezetek a sokféleség, egyenlőség és befogadás terén tervezik a má-
sodik legkisebb előrelépést az elkövetkező időszakban. Elköteleződés 
tekintetében a tagsági átlag szerint a 2. helyet foglalja el az 5 téma között.    
56% a stratégiában hangsúlyos témaként kezeli a sokféleség, 
egyenlőség és befogadás témakörét. 
37% a szervezeti működésben, intézkedésekben hangsúlyos 
témaként kezeli a sokféleség, egyenlőség és befogadás témakörét.
Élenjáró szektorok az Üzleti, szolgáltatások, a Bank, biztosítás, a 
Kiskereskedelem, és az Egyéb szolgáltatások (legalább 64% straté-
giai szinten hangsúlyos témaként tekint a befogadásra).
Ambiciózus szektor az Energiaipar (legnagyobb előrelépést tervezi).

Ahol vállalataink tartanak  –  SOKFÉLESÉG, EGYENLŐSÉG ÉS BEFOGADÁS

Forrás: BCSDH érettségi felmérés, 2022

Szektor 
célok

Tagsági 
átlag

4,18
3,93

Tagsági 
átlag

4,16
3,88

Kívánt 
érték 
2025-re

Mai 
érték

Kívánt 
érték 
2025-re

Mai 
érték
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Átláthatóság és jelentéstétel 

Sürgős üzleti gondolkodásmód-váltásra van szükség ahhoz, hogy a világunkat meghatározó három legfontosabb kihívás mentén 
képesek legyenek a cégek rugalmas és jövőálló szervezetté válni. 

A fenntarthatósági jelentési szabványok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy megértsék és kommunikálják a klímaválto-
zásra, a természeti erőforrásokra és a társadalomra gyakorolt hatásukat. Ezentúl javítsák a kockázatkezelési, a felelős üzleti 
gyakorlatot, valamint új lehetőségeket találjanak a globális piacokon. Mindezek hozzájárulnak a vállalatok értékének új alapra 
helyezéséhez. 

Az elmúlt két év során jelentős előrelépés történt a fenntarthatósági jelentési szabványok és terminológia egységesítése terén. 
Az európai Green Deal részeként 2020-ban megszületetett az ESG (Environmental, Social and Governance) szabályozás gerincét 
alkotó EU Taxonómia, amely szabályozói kereteket biztosít a fenntartható befektetésekhez és jelentési kötelezettséget is meg-
szab, elsősorban a pénzpiaci szereplők, illetve az NFRD (Non-Financial Reporting Directive) hatálya alá eső vállalatok számára. 2022-
ben a Bizottság elkötelezte magát egy új, a fogyasztókat megtévesztő zöldre mosás ellen fellépő rendelet megfogalmazására is.

A zöld megállapodások bevezetik a kettős lényegesség (materialitás) elvét, miszerint nemcsak az éghajlattal kapcsolatos, a 
vállalatra gyakorolt hatások lehetnek lényegesek, hanem a vállalatnak az éghajlatra – vagy a fenntarthatóság bármely más 
dimenziójára – gyakorolt hatása is. Azaz a beszámolónak tartalmaznia kell: 

  Pénzügyi materialitást: azokat az ESG témákat, amelyek hatással lehetnek a vállalat jövőbeni bevételeire, más szóval a vállalat 
értékére.

  Környezeti és társadalmi materialitást: azokat az ESG témákat, amelyek esetében a vállalat üzleti tevékenysége a környezetet 
és társadalmat negatívan érintő fenntarthatósági hatásokat generál.

AZ ÚJ VÁLLALATÉRTÉKELÉSI RENDSZER ALAPJA

Kettős lényegesség (materialitás)

Forrás: Grantham Research Institute
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A közelgő CSRD-rendelet a 2024-es pénzügyi évtől a kettős materialitás alkalmazását fogja előírni a fenntarthatósági közzété-
telek részeként az EU-ban működő nagyvállalatok számára – jobb, ha már most elkezdjük a felkészülést.

A kockázatok felmérése és kezelése nagy hangsúlyt kap a WBCSD Three Lines Modeljében is, amely szerint, ahhoz, hogy valódi 
képet kapjunk egy vállalat fenntarthatósági érettségi szintjéről, elég, ha megvizsgáljuk a fenntarthatósági jelentés és az azonosí-
tott kockázati tényezők közti összhangot.  

A hazai szabályozási környezet is elmozdult a fenntarthatósági, illetve környezeti célok priorizálásának irányába. A Taxonómia 
rendelet fontos részét képezi a hazai pénzpiaci ösztönzőknek is, mint például a Magyar Nemzeti Bank által kiadott Zöld ajánlás vagy a 
Budapesti Értéktőzsde ESG alapú jelentéstételi ajánlása (ESG Reporting Guide). A zöldre mosás elkerülésére pedig a Versenyhi-
vatal fogalmazott meg ajánlásokat, illetve marketing és kommunikációs szakmai együttműködés indult az önszabályozás irányába.

A fenntarthatósági jelentési szabványok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy megértsék és kommunikálják az olyan kritikus kérdésekre gyako-
rolt hatásukat, mint az éghajlatváltozás, a biodiverzitás, az emberi jogok és a partnerkapcsolatok. A jelentésekkel a vállalatok javíthatják a kockázat-
kezelést, elősegíthetik a felelős üzleti gyakorlatot és új lehetőségeket nyithatnak meg a globális piacokon.

Forrás: BCSDH érettségi felmérés, 2022

A szervezetek az átláthatóság és jelentéstétel terén a többi témához 
képest közepes mértékű előrelépést terveznek. Elköteleződés te-
kintetében a tagsági átlag szerint a 3. helyet foglalja el az 5 téma között.   
59% a stratégiában hangsúlyos témaként kezeli az átláthatóságot.
29% a szervezeti működésben, intézkedésekben hangsúlyos 
témaként kezeli az átláthatóságot.
Élenjáró szektorok az Üzleti, szolgáltatások, az Élelmiszeripar, az 
Energiaipar és a Technológia (legalább 62% stratégiai szinten hang-
súlyos témaként tekint az átláthatóságra és jelentéstételre).
Ambiciózus szektor a Technológia és az Építő- és ingatlanipar (leg-
nagyobb előrelépést tervezik).

Ahol vállalataink tartanak  –  ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS JELENTÉSTÉTEL

HAZAI HELYZET

           Bankok, biztosítók                 Élelmiszeripar                 Építő- és ingatlanipar                 Üzleti szolgáltatások                 Általános iparágak                 Egyéb szolgáltatások                 Energiaipar

        Technológia                 Kiskereskedelem, szállítmányozás és logisztika                                Kívánt érték 2025-re                           Mai érték

Szektor 
célok

Tagsági 
átlag

4,15
3,81

Kívánt 
érték 
2025-re

Mai 
érték
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A 2050-es jövőkép megvalósításához az üzleti világ szereplői, a kormányok és a civil társadalmak összefogásával meg kell vál-
toztatni a jelenlegi kihívásokat előidéző rendszereket, mégpedig olyan alapvető mértékben, hogy joggal lehessen valós át-
alakulásnak nevezni azokat. Már nem elég egyszerűen szűrőket helyezni a kéményekre. Azt kell megváltoztatni, ami a gyárakban 
történik, de arra minden azon kívül eső cselekedet is hatással bír. Kezdve a fogyasztói kereslettől, a beruházások allokálásán át, a 
kormányzati szabályozásokon keresztül, a piaci versenyig. A Világtanács kilenc lehetséges átalakítási ösvényt tár fel, különösen 
nagy hangsúlyt fektetve azokra a területekre, ahol az üzleti tevékenység egyedi helyzetben van ahhoz, hogy valóban hozzá-
járulhasson a közös célhoz. 

A WBCSD felismerte, hogy a kilenc ösvény szorosan összekapcsolódik, és egyiket sem lehet a többitől függetleníteni, egymás-
sal folyamatos kölcsönhatásban vannak. Bizonyos átalakulási utak talán eltérő jelentőséggel bírhatnak az egyes szektorokban, 
rendkívül fontos, hogy a vállalatok holisztikusan vizsgálják meg azokat.

Magyarországon 2022-ben 3 olyan - több ösvényt lefedő - nagyobb prioritási területet azonosítottunk szakértőink bevoná-
sával, amelyek helyzete jelenleg kritikus és tagvállalatainkkal együttműködve a valós átalakulást tudjuk segíteni, hiszen az Action 
2020 program során már megkezdődött a munka.

Az ösvények mentén 

2050-RE JÓLLÉTBEN ÉLŐ EMBERISÉG…   A BOLYGÓ HATÁRAIN BELÜL

IVÓVÍZ ÉS HIGIÉNIA

ÉLELMEZÉS

ENERGIA

KÖZLEKEDÉS ÉS MOBILITÁS

FOGYASZTÁSI CIKKEK ÉS ANYAGOK

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

PÉNZÜGYI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

EGÉSZSÉG ÉS JÓLLÉT

KIBOCSÁTÁS ÉS  
ENERGIAHASZNÁLAT 

BIODIVERZITÁS MEGÓVÁSA

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 
KÖRFORGÁSOSSÁGA 
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Kibocsátás és energiahasználat
A 2050-es klímacél, vagyis a nettó zéró kibocsátás elérése európai uniós kötelezettség, amit Magyarország törvényben is rög-
zített. A McKinsey 2022-es friss tanulmánya és felvázolt megvalósítási útvonala szerint Magyarország 2030-ra 55-60 százalékos, 
2050-re pedig 100 százalékos kibocsátáscsökkentést is elérhet úgy, hogy közben növeli az energiaellátása biztonságát is. 
Magyarország dekarbonizációjának költségoptimalizált megvalósítása 2050-ig várhatóan 150-200 milliárd eurónyi további tőkebe-
ruházást (CAPEX) fog igényelni.

TOP3 AKADÁLYOZÓ 
1. Az energiamixben nem mutatkozik javulás, 2040-ig még az ÜHG növekedésével számolhatunk a jelenleg hiányzó 

konzisztencia és holisztikus stratégia következményeként.
2. Nagyobb elmaradás tapasztalható a mezőgazdaság és KKV-k terén a dekarbonizáció érdekében tett lépésekben, a 

megbízható és összehasonlítható adatok hiánya további nehezítő tényező.
3. Mobilitás terén technológiai, műszaki és elérhetőségi akadályok tapasztalhatók, az árazás nem tükrözi a valós 

társadalmi és környezeti hatást.

TOP3 ELŐMOZDÍTÓ
1. A kibocsátás legnagyobb része a lakosság oldaláról történik. Különböző kutatások és programok segítik a tuda-

tosság fejlesztését (Energia állampolgárság, EU lakossági megtakarítás ajánlás – Playing my part, 1.5 fok élet-
mód program). Ez szükséges is, mert a lakosság  energiatudatossága elmaradott, részben a piaci árak tartós torzító 
leszabályozá sa miatt.  

2. Magyarországon is megjelennek az első vállalati hosszú távú áramvásárlási szerződések (Long term PPA), amelyek 
segítségével a nagyvállalatok saját fogyasztásuk kielégítésére létesítenek megújuló erőművet egy energiaszol-
gáltató segítségével, aki akár megvalósítja a beruházást és üzemelteti is azt. Majd az erőmű teljes élettartamára 
köthetnek hosszú távú energiaszolgáltatási szerződést. Az egyre olcsóbbá váló napenergia, illetve az ezzel párhu-
zamosan emelkedő energiaárak segíthetik a trend hazai felfutását az „onsite” energiatermelés és a zöldáram vásárlása 
mellett. 

3. Egyre nagyobb a nyitottság a vállalati szereplők oldaláról a kibocsátás csökkentésén túl a természetalapú meg-
oldások iránt (földhasználat megváltoztatás és erdőgazdálkodás).

A megújulók arányának növelése elsődleges érdekünk, de ez teljes paradigmaváltást igényel, 
nem indulhatunk ki csak a mostani rendszerekből, működésekből, azokat is meg kell változtatni. 

Például az energiahangsúlyos iparágaknál akár a termelés és az éves leállás átütemezése is 
szükségessé válhat.

Felsmann Balázs, kutató főmunkatárs, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

SZAKÉRTŐINK BEVONÁSÁVAL AZONOSÍTOTT AKADÁLYOZÓK ÉS ELŐMOZDÍTÓK:
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A gazdasági ágazatok dekarbonizációs törekvései (elektromos járművek, zöld hidrogén fogyasztás, elektromos fűtés elterje-
dése) hatására Magyarországnak 2050-ben 2,8-szor annyi villamos energiára lesz szüksége, mint ma. 

A végső (közvetlen) energia 
legnagyobb felhasználója 

a lakosság: 2020-ban 34%

2020-ban egységnyi – folyó áron számított 
– GDP termeléséhez az uniós átlagnál 
81%-kal több energiát kellett felhasználni. 
Ezt megelőzően, 2010 és 2019 között a mutató 
értéke 71-84% között ingadozott.

A motorizáció fejlődése és a szállítási 
teljesítmény fokozódása következtében 

a közlekedés a második legnagyobb 
energiafogyasztóvá vált.  

A szektor energiaigénye 2020-ban : 25%

Harmadik helyen az ipar áll, 
beleértve az építőipart: 25%

forrás:  
mekh, 2021

TOP 3 energiafogyasztó Magyarországon (2020)

Energia intenzitás

2021-ben 2,5%-kal nőtt a villamosenergia-termelésünk A megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energia részaránya növekszik. 

2010

2020

EU

EU

HUN

HUN

+71%

+81%

Víz

Szél

Nap

Biomassza 

Földgáz 

Szén, lignit

Nukleáris
2015 2021

34% 25% 25%

86%
(2050)

A mai 14,3%-ról 
2050-re akár 

elérheti a
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A napelemekkel előállított áram mennyisége nőtt a legdinamikusabban, a 2010. évi 850 ezer kWh-ról 2021-re 3,8 milliárd kWh-
ra.  Nagy lehetőség van a megújulók arányának drasztikus növelésében, de ehhez a rendszereink átgondolására, innovációk-
ra és működésünk megváltoztatására is szükség van.

A hazai áramtermelés nem tudja kielégíteni a tendenciájában növekvő belföldi szükségletet, ezért a behozatal aránya egyre inkább 
növekszik a villamosenergia-mérlegben. 2021-ben a nettó import (13 milliárd kWh) 2,5-szerese volt a 2010. évinek.

Magyarországon az üvegházhatású gázok teljes kibocsátása az 1990-es évek közepe óta nagyságrendileg hasonló szinten 
mozgott. Legnagyobb kibocsátók a háztartások, beleszámítva a rájuk jutó hűtést, fűtést és közlekedést is.

Az energiaellátás tisztul, de a feldolgozóipar és mezőgazdaság egyre több üvegházhatású gázt termel, ebben az ágazatban a KKVk 
jelenléte dominál.

  villamosenergia-termelés ágazat teljesíti (–63%), 
  megközelíti még a feldolgozóipar is (–43%). 

  (Ebben a szektorban jelentős a multinacionális vállalatok és a beszállítóik aránya, akiknél a költséghatékonyság és a megfelelő 
tőke jelenléte miatt gyors az energiamegtakarító technológiák terjedése.)

  A háztartásoknál a kibocsátás várható csökkenése 19 százalékra tehető 

A többi ágazat (szállítás, építőipar, kereskedelem stb.) esetében viszont nemhogy nem látszik esély a kvóta megközelítésére, még 
esetleges növekedés is várható. A kibocsátás csökkentése érdekében ezekben a szektorokban jelentős kormányzati beavatkozás-
ra lehet szükség, ha az állam teljesíteni kívánja az uniós klímacélt.

A 2030-AS 55%-KAL VALÓ CSÖKKENTÉSI UNIÓS ELVÁRÁST  
A GKI ELEMZÉSE SZERINT NEM MINDEN ÁGAZAT TUDJA MAJD EGYFORMÁN TELJESÍTENI:

Egyes ágazatok és a magyar háztartások szén-dioxid kibocsátása (ezer tonna)

Forrás: 1990, 2018: KSH; 2030: GKI CO2 modell eredményei 

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

–
Feldolgozóipar Energiaszektor Szállítás Többi szektor Háztartások

    1990       2018       2030



20

Fontos, de nem könnyű feladat a paradigmaváltás. Vannak olyan cégek, akik már 
a modellváltásra jöttek létre és működésükkel új, fenntartható megoldásokat 

kínálnak más vállalatoknak, ezzel is elősegítve azok klímacéljainak teljesülését, 
akár Scope 3 szinten is. Ilyen vállalat a fenntartható városi közlekedésben és 

a céges flottákban új színt hozó Hellovelo.

A Hellovelo célul tűzte ki, hogy minél több munkavállaló térjen át a városi közlekedésben az autóról az elektromos kerékpárra, ami 
azontúl, hogy a cégek számára lehetőséget ad arra, hogy a dolgozók munkába jutásának karbonlábnyomát minimalizálják.

1500 DB KERÉKPÁR TARTÓS BÉRBEADÁSÁT TERVEZIK KÖZÉPTÁVON.

A tapasztalatok alapján egy elektromos flottakerékpárral évente legalább 1000 km-t tesznek meg. Az elektromos kerékpárnak 
nincs CO2-kibocsátása, napenergia vagy egyéb megújuló forrásból származó árammal pedig a töltés karbonemissziója is 

nulla. Ha 1500 db benzines autót évente 1000 km-en elektromos kerékpárra cserélnek le a vállalatok, akkor ezzel 180 tonna 
széndioxiddal csökkenne a károsanyag kibocsátás. Az elektromos kerékpárok emellett csökkentik a települések 

zajszennyezettségét és nem terhelik a közutakat.

1500 db jármű karbonkibocsátása évi 1000 km-es használatnál (tonna/km)

Dízel autó 

Benzines autó 

Elektromos autó 

Pedelec kerékpár 
hagyományos

Pedelec kerékpár 
megújuló

– 50 100 150 200

183

155

2

34

Vállalati  

jógyakorlat
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EREDMÉNYEK:

Az MVM cégcsoport 2020 augusztusától indított egy 50 kerékpárból álló flottát. Az alkalmazottak az elektromos kerékpárokkal 
42.000 km-t tettek meg egy év alatt. Ezzel 5 tonna karbonkibocsátástól óvták meg bolygónkat és több mint 1,7 millió forint benzin-
költséget spóroltak meg (480 Ft-os hatósági áron számolva.) A kerékpározó munkavállalók pedig fittebbnek, egészségesebbnek 
érezték magukat a rendszeres napi sportolástól.

A Hellovelonál abban hiszünk, hogy társadalmi, vállalati és egyéni szinten is tenni kell a fenntartható 
jövőért. Elektromos kerékpárflotta szolgáltatásunkat választva a vállalatok a jövőbe fektetnek: 

nemcsak aktívan tesznek a környezetvédelemért, ezáltal hozzájárulnak egy tisztább és élhetőbb környezet 
kialakításához, de munkavállalóiknak is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a mindennapos sportolás - 
időjárástól és fizikai állapottól függetlenül – az életük szerves részévé váljék. 

Hényel Ágoston, vezérigazgató, Hellovelo Zrt. 

AZ ÜZLETI MODELL ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI:

A Hellovelo innovatív és fenntartható HR és juttatási megoldásokat kínál az elektromobilitás terén a vállalatok számára: zéró kibo-
csátású elektromos kerékpárflottájával, szerviz és háttérszolgáltatásával.
A munkaadók számára az elektromos kerékpárok a flottaautók környezettudatos helyettesítői, kiterjesztve a céges járműflottákat a 
dolgozók szélesebb körére. A jelenlegi klímapolitikai helyzetben, a pandémiát követően meredeken növekszik a kerékpár népszerű-
sége a munkába járás, napi mobilitás és áruszállítás területén.
Főleg a fiatalabb munkavállalók szívesebben választanak olyan céget, amely komolyan gondolja a fenntarthatóságot, és innovatív 
módon támogatja őket a saját ilyen irányú törekvéseikben. Ezzel nő az elköteleződésük is.
Az üzleti modell támogatja az egészséges, aktív életmódot, mely a vállalatok számára a szemléletformálás, a wellbeing és az ESG 
társadalmi oldalának megvalósítása terén hasznos eszköz.

Néhány érv amellett, hogy miért az elektromos kerékpárok a leghatékonyabbak az elektromobilitás területén:
 emissziójuk nulla,
 nem terhelik a közúthálózatot (ellentétben az elektromos autók vagy egyéb négykerekű elektromobilitási járművekkel),
 használatuk a KRESZ-ben megfelelően szabályozott.

Üzemanyagköltség (Ft) 42.000 km-en

Benzines autó

Elektromos autó

Pedelec kerékpár

0 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft

1 733 760 Ft

300 938 Ft

8 040 Ft

Vállalati  

jógyakorlat
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Az E.ON azt a célt tűzte ki, hogy 2040-re a Scope 1-2 kibocsátásai, 2050-re pedig a Scope 3 kibocsátásai tekintetében is 
karbonsemleges lesz. Energiaszolgáltató cégként az összes kibocsátásuk közel 80%-át energiakereskedelmi ügyfelei adják 
villamosenergia- és földgázfelhasználásukon keresztül, így a legnagyobb kihívás, hogy ennek a körnek is segítsenek karbon-
lábnyomuk drasztikus csökkentésében.

TERÜLETEK, CÉLOK ÉS KONKRÉT LÉPÉSEK:

SCOPE 1-2 - SAJÁT MŰKÖDÉS – elsődleges cél: A hálózati veszteségek minimalizálása és zöldítése
 Gázhálózati veszteség csökkentése 
 Villamosenergia-hálózati veszteség csökkentése és zöldítése
 Saját gépjárműflotta karbonkibocsátásnak folyamatos csökkentése
 2024-től egy új, a korábbinál fenntarthatóbb irodaház

SCOPE 3 - ÜZLETI PARTNEREK - elsődleges cél: Üzleti megoldások a vállalat partnereinek, ezzel segítve őket a karbon-
semlegessé válásban
 Green Cloud dekarbonizációs csomag – Hazai naperőművekből származó zöldenergiát kínálnak vállalati ügyfeleiknek
 Napelemes rendszereket értékesítenek és helyeznek üzembe nagyvállalati, önkormányzati és kkv ügyfeleknek
 A villamosenergia elosztóhálózatot folyamatosan modernizálják a növekvő számú megújuló alapú erőművek rendszerre csatla-
koztathatósága érdekében

 Tisztán elektromos autókat kínálnak e-flotta szolgáltatásukban
 2030-ra a teljes ügyfélkör fogyasztásának több mint 40%-át zöld bizonyítvánnyal, vagy fizikai zöld szállítással fogják kiszolgálni

SCOPE 3 - HÁZTARTÁSOK FELÉ – elsődleges cél: Segíteni őket a hatékonyabb energiafelhasználásban és -hatékonyság-
ban, a megújuló-energiahasználat növelésében és a fogyasztói szokások megváltoztatásában
 Háztartási méretű napelemes rendszereket értékesítenek és helyeznek üzembe lakossági ügyfeleknek
 Hőszivattyús fűtési és hűtési rendszereket kínálnak
 Okosotthon rendszereik a fogyasztás optimalizálását és nyomonkövethetőségét teszik lehetővé
 Kizárólag zöldenergiát szolgáltatnak országszerte e-autó töltőpontjaikon 
 Részt vesznek az energiaközösségek létrehozásában és működésének támogatásában, intelligens energiamodellek megvaló-
sításával

 Létrehozzák az EnergiaKaland oktatási programot, a 6-18 éves korosztály energiatudatosságának kialakításáért

A nettó zéró célok eléréséhez elengedhetetlen, hogy egy vállalat az értéklánc 
egészén mérje és csökkentse kibocsátását, annak részvevőit pedig segítse ebben 

az átállásban. Kiemelkedő példa, ahogy a karbonsemlegessé válás útján az 
E.ON Hungária Csoport a partnereit és az ügyfeleit is támogatja ebben.

Vállalati  

jógyakorlat
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A fenntartható és karbonsemleges üzleti tevékenység már nem csak versenyelőny, de elvárás is 
lett.  Mi az E.ON-nál a fenntartható jövőt szolgáló megoldások mellett köteleztük el magunkat, és 

azon dolgozunk, hogy hozzásegítsük a vállalatokat és lakossági ügyfeleinket a zöldebb működéshez, tágabb 
értelemben pedig a közös klímavédelmi céljaink eléréséhez.

Jamniczky Zsolt, vezérigazgató-helyettes, E.ON Hungária Csoport

EREDMÉNYEIK SZÁMOKBAN:

 Több mint 16 ezer háztartási méretű napelemrendszert telepítettek  
 Az AUDI Hungária Zrt.-vel közösen Európa legnagyobb tetőre épült napelemparkját hozták létre 160 000 m2-en, 12 megawatt 
csúcsteljesítményű kapacitással

 180 darab tisztán elektromos autó fut az utakon e-flotta szolgáltatás keretében, melyek eddig összesen csaknem 4 millió km-t 
tettek meg

 Folyamatosan bővítik az e-töltőik számát, már több mint 250 van országszerte
 Az IElectrix projekt keretében két energiatárolót építettek Magyarországon a megújulók rugalmasságának növelése érdekében
 A Danube InGrid projekt keretében összesen 50 milliárd forintból újul meg a Nyugat-Dunántúl villamos hálózata, hogy még több 
megújuló erőforrást lehessen rácsatlakoztatni

Vállalati  

jógyakorlat

Az E.ON karbon lábnyoma a GHG protokoll szerinti scope-ok alapján 

Scope 3 upstream
Beszerzett energia értékesítése 

a végfelhasználóknak  
Beszerzett termékek és 

szolgáltatások
Energia- és hőtermelés

Upstream folyamatok a bérelt 
eszközök esetén (bérelt 

járművek)
Üzleti utak és a dolgozók 

munkába járása

51%

Scope 3 downstream
A végfelhasználónak értékesített 

földgáz elégetése

40%

Scope 2 (market-based)
Áramhálózati veszteség

A működéshez és 
középületekhez beszerzett 

energia

5%

Scope 1
Diffúz kibocsátás (szivárgás)

Energia- és hőtermelés
Üzemanyag-égetés

Saját tulajdonú járművek 

3%
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Az EU elkötelezte magát a 2050-es klímasemlegesség mellett és vállalta, hogy üvegházhatású gázkibocsátását 55 százalék-
kal csökkenti 2030-ig. A hazai élenjáró vállalatok több mint 30%-ának már van nettó zéró vállalása. A várhatóan növekvő számú 
vállalás teljesüléséhez ugyanakkor jelentős pénzügyi források szükségesek. 

Az ENSZ Race to Zero kampányához csatlakozva, a Brit nagykövetséggel közös szervezésű üzleti fórumunk a zöld finanszírozás 
jelenlegi hazai és európai helyzetét mutatta be 2022 májusában.

Az EU is mozgósítja pénzügyi forrásait. A nettó zéró vállalások teljesítését segítő európai fejlesztési alapok fókuszterületei: 
a mobilitás és a közlekedés zöldítése, a kis- és középvállalatok megújuló energia beruházásainak támogatása, a körforgásos 
gazdasági átmenet vállalatszintű támogatása, az önkormányzatok megújuló energia beruházásainak támogatása és a meglévő 
épületállomány energetikai korszerűsítése.

A hazai pénzügyi, tanácsadói szektor nagy része is felkészülve várja a folyamatok felgyorsítását. 

A Magyar Nemzeti Bank a fenntartható finanszírozás elérése érdekében tett lépései a teljes hazai tőkepiacot segítik. A 2022 
márciusában publikált TCFD jelentése saját klímaváltozásra gyakorolt hatását számszerűsíti, ezzel elöl jár nemzetközi viszonylatban 
is és példát mutat a teljes pénzügyi szektornak.

A pénzügyi szektor felkészül a nettó zéró 
gazdasági átmenet finanszírozására

Bankok aránya, ahol vannak folyamatok az éghajlatváltozásból fakadó kockázatok azonosítására

Igen       
Többnyire       
Részben       
Nem

Forrás: MNB
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Számos új technológia van 
a láthatáron a szénalapú 

megoldások helyett, de nem lehet tudni, 
hogy pontosan melyik lesz hosszú távon 
a befutó. Fontos, hogy a mostani legjobb 
technikai megoldások közül válasszuk ki a 
rövid-közép távon megtérülőt és indítsuk 
el már most a változást, ne várjunk a még 
nem ismert tökéletesre, mert már ezzel is 
nagy eredményeket érhetünk el.

Morvai Tamás,  
vezérigazgató,  Prímaenergia Zrt. 

A mostani nehéz helyzetben 
minden elsőszámú vezető 

kötelessége, hogy átgondolja 
működését az energiahasználat 
függvényében és hogy hogyan hat 
minderre a klímaváltozás. A megújuló 
technológiák sokat fejlődtek az 
utóbbi időben és a megváltozott 
üzleti környezetben a megtérülésük 
is jóval kedvezőbb. Most van esély, 
hogy a vállalatok a szükségből erényt 
kovácsoljanak és nagy lépést tegyenek 
egy klímasemleges működés felé.

 Ifj. Chikán Attila, vezérigazgató,  
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Az MNB Versenyképességi Jelentése pedig összesen 159 mérőszámot használva 14 területen vizsgálja Magyarország verseny-
képességét nemzetközi összehasonlításban, kiemelve a versenyképesség és a fenntarthatóság szoros összefüggését. A ver-
senyképes energiafelhasználás esetében a jelentés hangsúlyozza, hogy hazánk energiafüggőségét az energiafelhasználás csök-
kentése, a környezetbarát energiamix kialakítása, illetve ezekkel párhuzamosan a nettó energiaimport arányának mérséklése 
csökkentheti.

A hitelintézetek zöld hitelállományainak alakulása (2020. Q4 – 2021. Q4.)
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Biodiverzitás megóvása
A természeti helyreállítási törvényt (nature restoration law) az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja hamarosan. Amennyiben el-
fogadásra kerül, a tagállamoknak nemzeti szintű cselekvési terveket kell kidolgozniuk az EU szárazföldi és tengeri területeinek 
legalább 20%-ának a helyreállítására 2030-ig, és 2050-ig pedig az összes helyreállításra szoruló ökoszisztémára vonatkozóan. 

Természeti erőforrásainkat fokozatosan éljük fel és veszítjük el. Az elmúlt évek gazdasági növekedését a mesterséges felszín-
borítottság növelésével, azaz a biológiailag aktív területeink felszámolásával értük el, ezzel az EU-tagállamok között az elmúlt 
évtizedben a harmadik legaktívabbak voltunk. A jövő nemzedékek jólétét megalapozó beruházások részeként pedig humán és tár-
sadalmi tőkébe aránytalanul keveset ruházunk be, a természeti erőforrásaink és ökoszisztéma szolgáltatásaink fenntartását, 
megőrzését pedig vészesen elhanyagoljuk. (NFFT)

A WWF Magyarország komplex tájgazdálkodási stratégiát és összehangolt cselekvést sürget a vízhiány kezelésére, melyhez 
megvannak az eszközeink és lehetőségeink.

TOP3 AKADÁLYOZÓ 
1. A nagyüzemi mezőgazdaság a hatékonyság növelése érdekében jellemzően a termelés és az élelmiszerellátás 

egységesítésére törekszik, mely folyamat az ökológiai rendszerek, a biológiai sokféleség elszegényedéséhez és 
pusztulásához is vezet. A fenyegető élelmiszerválság további negatív tendenciát feltételez a nagyüzemi mezőgazda-
ság erősödésének hatására.

2. Az egészségtudatosság gyenge lábakon áll az országban, étkezési szokások területén nem tapasztalható válto-
zás az elmúlt évtizedet tekintve. 

3.  Sem a vízkészletgazdálkodás, sem a víz értéke nem fenntartható hazánkban, a rendszerek elavultak, nagy a vízelfolyás. 

TOP3 ELŐMOZDÍTÓ
1. Fontos, hogy egyre több gazda éljen az új hazai Közös Agrárpolitika (KAP) vonatkozó intézkedései adta lehetősé-

gekkel. (pl. az Agrárökológiai Alapprogram, ÖKO támogatás, AKG vagy rövid ellátási lánc együttműködések támogatá-
sa),  melyek segítik a releváns szereplőket, hogy átálljanak a fenntartható gyakorlatokra, így támogatva és építve a 
biodiverzitásra.

2. Árazással kapcsolatos pozitív ösztönzők segíthetik a fogyasztók egészségesebb és fenntarthatóbb választását. 
3. Kiaknázatlan lehetőségek a szennyvíziszap és a komposzt mezőgazdasági célú felhasználásában.

Az élelmiszertermelés stabilizálásához járulunk hozzá a természeti rendszerek helyreállításával, 
továbbá az élelmiszerbiztonságot segítjük mezővédő erdősávok, gyepterületek és vizes élőhelyek 

helyreállításával, csökkentve globális piaci kiszolgáltatottságunkat és hozzájárulva a helyi termelők 
lehetőségeinek megőrzéséhez.

Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország

SZAKÉRTŐINK BEVONÁSÁVAL AZONOSÍTOTT AKADÁLYOZÓK ÉS ELŐMOZDÍTÓK:
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Ugyan a COVID járvány világos bizonyítéka a biodiverzitás- 
csökkenés emberiségre, életünkre, gazdaságunkra gyakorolt 
közvetlen hatására, sajnos ez mégsem jelenik meg a pandé-
mia utáni gazdasági újjáépítésben, nem lassulnak az erdőirtá-
sok, nem kezeljük jobban természeti erőforrásainkat és a biodi-
verzitás messze a legelhanyagoltabb téma az összes közül.

Hazánk területének kétharmada jelentéktelen ökológiai 
értékkel bír (burkolt felület vagy szántó terület). 

Ökológiai gazdálkodással több mint 5100 termelő dolgozik 
301 ezer hektáron, ami 9%-kal van az uniós átlag alatt, az 
ökológiai állattenyésztés súlya változatlanul alacsony.

2020-ban az erdők 27%-a kapott tünetmentes minősítést.  A gyengén vagy közepesen károsodott erdők együttes aránya 
(65%) magasabb volt, mint 2010-től kezdve bármelyik évben. A fák 5,3%-a erősen károsodottnak, 2,2%-a elhaltnak számított. 

Az erdőgazdálkodási célú területek többsége (57%-a) gazdasági rendeltetésű, de tendenciájában lassan csökken az arányuk, míg 
a védelmi rendeltetésűeké emelkedik. Az új 2022-es erdőkitermelési korlátok szinte teljes eltörléséről szóló törvény ezeket az 
eredményeket is veszélyezteti. 

2021-re 326-ra nőtt az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek száma – a kiemelt területeken 
végzett helyreállítási erőfeszítések sikeresek voltak, de az új törvény tükrében ezek az eredmények is veszélybe kerültek.

A közüzemileg termelt vízmennyiséghez képest az elszivárgó víz aránya a 2010-es években nőtt. 2020-ban a 21 százalékos háló-
zati és szolgáltatási veszteség valamelyest alacsonyabb volt, mint az előző három esztendőben, de még így is meghaladta a 2010. 
évit (19%).

A biodiverzitás nagyban 
háttérbe szorult a Covid-19 utáni 

helyreállítási költésekben

Ökológiai gazdálkodás keretein belül tartott állatállomány

Forrás: SDG Report 2022

(ezer darab)

Szarvasmarhafélék Sertés Juh Kecske Baromfi

2010 32,4 5,4 9,5 1,7 111,5

2019 27,0 5,5 11,8 0,8 131,4

2020 26,1 3,5 8,5 0,6 95,3
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A hatékony klímaadaptáció alapja a víz, mégis kevés vállalat van hazánkban, aki 
célokat fogalmaz meg és lépéseket tesz ezen a területen. A Grundfos kiemelkedő 
ebből a szempontból. Ugyan jelenleg Magyarország vízkészlet szempontból kedvező 

helyzetben van, fontos, hogy ezt a pozitív állapotot, a hozzáférést és az ellátás 
biztonságát, ideértve az ellátást biztosító infrastruktúrát hosszú távon is fenn tudjuk 

tartani. Elengedhetetlen, hogy ez minden vállalat érdeke legyen.

A Grundfos cégcsoport 2025-ös stratégiájában elkötelezte magát, hogy a 2008-as bázisévhez viszonyítva 2025-ig felére 
csökkenti a vízfelhasználását. 

CÉGCSOPORT SZINTEN A GRUNDFOS A KÖVETKEZŐ KONKRÉT LÉPÉSEKET TETTE:

 2021-ben feltérképezte, mely telephelyei találhatóak vízgazdálkodás szempontjából érzékeny területen, amelyek kiemelt fókuszt 
kapnak a beruházási döntéseknél. 

 2021-ben cégcsoport szinten on-line mérőrendszer kiépítését kezdte meg, a hiteles adatok és a gyors reagálás körülményeinek 
megteremtésére, majd 2022-ben új globális adatgyűjtő rendszert vezettek be, amely kulcsfontosságú az adatok auditálása és a 
hitelességének igazolása szempontjából is.

 Központi „Sustainability pool” beruházási keretet tart fenn, amelyre a leányvállalatok és telephelyek a fenntarthatósági teljesítmé-
nyük fejlesztéséhez kapcsolódó beruházásokkal pályázhatnak, ezzel segítve a lassabb megtérülésű vízmegtakarítást hozó projek-
tek megvalósulását.

MAGYARORSZÁGON:

 Székesfehérváron az óriásszivattyúkat gyártó gyárban már a kezdetektől, 2013-tól esővízgyűjtő rendszer üzemel a tesztmeden-
cék és a mellékhelyiségek vízigényének fedezésére. Éves szinten ez átlag 9000 m3 vízmegtakarítást jelent.

 A tatabányai szivattyúgyárban üzemelő kataforetikus festőüzem vízrendszere úgy üzemel, hogy a kádakban lévő víz használat után 
mindig eggyel alacsonyabb tisztaságú vizet igénylő folyamatba kerül vissza.

 2022-ben a heti nyomonkövetésnek köszönhetően a tatabányai telephelyen egy csőtörés szisztematikus feltérképezésével heti 
40 m3 vízveszteséget sikerült megszüntetni.

AZ EDDIG ELÉRT HATÁS SZÁMOKBAN:

  2021-re a cégcsoport vízmegtakarítása 2008-hoz viszonyítva elérte a 48%-ot, ami több, mint 300 000 m3 víz megtakarítását 
jelenti. 

  2021-re a magyarországi gyárak vízmegtakarítása elérte a 24%-ot, ami több mint 11 000 m3 vízmegtakarítást jelent amellett, hogy 
2014-ben új gyárral és annak 1500 m3-es tesztmedencéjével bővült a magyarországi portfolió. 2020-ban a COVID19 miatt átme-
netileg bezárták az öltözőket, emiatt csökkent jelentősen az akkori vízfelhasználás.

Vállalati  

jógyakorlat
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A Grundfos célkitűzése, hogy élenjáró megoldásokkal válaszoljon a világ vízhez és éghajlathoz 
kapcsolódó kihívásaira és javítsa az emberek életminőségét. Ezért dolgozunk minden nap és ennek 

elérésében segít bennünket a Cégcsoport 2025-ös stratégiája. A termék- és technológiai innovációinkon 
keresztül, valamint a folyamatosan javuló belső működésünk segítségével, hiszünk abban, hogy 
megérthetjük az ebben a két kihívásban rejlő ellentmondásokat és feloldhatjuk azokat.

Szundy Olivér, gyárigazgató, Grundfos Magyarország Kft.

Vízfogyasztás változása 2008-hoz képest a Grundfos magyarországi telephelyein
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A rendszerszintű változásokhoz elengedhetetlen az szemlélet, amely a termék 
teljes életciklusát veszi figyelembe és már nemcsak a szén-dioxid szempontjából, 

hanem olyan erőforrásokra is figyelve, mint a víz, vagy a hulladék, ebben az 
agráriumban, de az egész országban is élen járó példa a Master Good-é.

A Master Good azt tűzte ki célul, hogy ő legyen a világ első fenntarthatóan működő baromfi integrációja. 

A TERÜLETEK, AHOL CÉLJAI ÉS MÁR KONKRÉT LÉPÉSEI VANNAK:

A Master Good elkötelezte magát, hogy karbonlábnyomát termékszinten kívánja követni, ami nemcsak piaci előnyt jelent 
nyugat-európai piacon, de képessé teszi a céget, hogy az egyes beruházásainak hatását a karbonlábnyomra is pontosan 
nyomon követhesse.

TAKARMÁNYGYÁRTÁS
 Termelők integrálásával GMO mentes takarmány alapanyagok (kukorica, búza, repce, napraforgó és szója) termeltetése. Az in-
tegrált termelők a műtrágyafelhasználás csökkentése céljából a Cégcsoport által előállított szerves alapú növényi tápanyagot 
használnak fel.

ENERGIAELLÁTÁS
 Célul tűzték ki a gázhasználat kiváltását nagy részben hővisszanyerési és fenntartható elektromos megoldásokkal.
 „Az első lépés a karbonsemlegesség felé, hogy meg kell találni azokat a pontokat, ahol feleslegesen használunk fel, vagy veszítünk 
energiát. Ha tudjuk, hogy hol merül fel a probléma, akkor lehetséges ezeket a veszteségeket csökkenteni, illetve megszüntetni.”

 „Magyarország jelentős geotermikus potenciállal rendelkezik. A földgáz kiváltására valós, ráadásul karbonsemleges alternatíva 
lehet. Mi már elindítottuk a fejlesztéseinket ebbe az irányba is.” – Bárány Péter, ügyvezető igazgató

KÖRFORGÁSOS GAZDÁLKODÁS
 Az egymásra épülő termelési folyamatok egymást támogatják a rendszer koordinációjának köszönhetően.
 Lényegében minden lehetséges mellékterméket (másoknál hulladékot) hasznosítanak és abból értékes terméket állítanak elő.

Egyértelmű növekvő elvárás a gyártók felé, hogy termékszinten tudják nyomonkövetni a 
karbonlábnyomukat. Már vannak erre intellingens megoldások. Mi is elköteleztük magunkat 

ennek bevezetése mellett, aminek egyik legfontosabb hozadéka, hogy képesekké válunk arra, hogy 
a fenntarthatósági beruházásaink hatását is nyomon követhessük akár termékszinten is.

Bárány Péter, ügyvezető igazgató, Master Good Kft. 

Vállalati  

jógyakorlat
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AZ EDDIG ELÉRT HATÁS SZÁMOKBAN:

ENERGIAELLÁTÁS
 Jelenleg 20 hektárnyi napelemparkot is üzemeltetnek, ami a teljes cégcsoport éves villamosenergia-felhasználásának közel 
20%-át fedezi. Ez a folyamatban lévő bővítésekkel együtt 2023-ra meghaladja a felhasználás egyharmadát.

VÍZGAZDÁLKODÁS
 A szennyvízkezelési beruházás eredményeként, a szennyvízből előállított tisztított vizet újra hasznosítják.

KÖRFORGÁSOS GAZDÁLKODÁS
 A búza betakarítása után visszamaradt szalmaszárból a csirkék alá sterilizált almot készítenek, amivel jobb környezetet is 
biztosítanak a csirkéknek.

 A csirke trágyáját fermentálják, majd szerves alapú növényi tápanyagként Biofer márkanév alatt forgalmazzák. 
 Náluk az összes vágóüzemi melléktermék felhasználásra kerül, egy részéből állateledel készül, a baromfi tollából pedig a 
halgazdálkodás számára toll-lisztet (fehérjeforrás) készítenek.

Vállalati  

jógyakorlat
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A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalataként a Nestlé 
felelősségének érzi, hogy előmozdítsa a megújuló  
élelmiszer-ellátási láncok széleskörű elterjesztését

Nettó zéró  
kibocsátás 2050-re
Az egész értékláncot érintő, 
átfogó intézkedésekkel és kiemelt 
mérföldkövek teljesítésével 
legkésőbb 2050-re nettó zéróra
csökkentjük kibocsátásunkat.

Emberi jogok
Az emberek védelme
Egész értékláncunkon tiszteletben 
tartjuk és védelmezzük az emberi 
jogokat, így előmozdítva a fenntartható 
jövő megteremtését bolygónk, és 
annak minden lakója számára.

Vidékfejlesztés
és megélhetés
A közösségek támogatása
Fenntartható módon megtermelt 
alapanyagok felhasználásával 
kívánunk pozitívan hozzájárulni  
az egyének és közösségek életéhez, 
bolygónk jövőjéhez.

Talajmegújító 
mezőgazdaság
Szénmegkötés a talajban 
és a növényi biomasszában
Együttműködünk  
a gazdálkodókkal  
a talajmegújító gazdálkodásra 
történő átállásban.

Víz
Felelős vízgazdálkodás
Javítjuk a hatékonyságot 
és segítünk helyreállítania 
természeti erőforrásokat.
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Kibocsátásaink csökkentése
Megújuló energiaforrásokat használunk 
a telephelyeinken, és elmozdulunk az 
alacsonyabb széndioxid-kibocsátású 
megoldások felé a logisztikai 
tevékenységünkben.

Forest Positive stratégia
Segítünk megőrizni és helyreállítani 
az erdőket és természetes 
ökoszisztémákat
Túlmutatva az erdőirtás kockázatainak kezelésén, 
célunk az erdők és a természetes ökoszisztémák 
megőrzése, helyreállítása, és a fenntartható 
megélhetés-, az emberi jogok tiszteletben 
tartásának elősegítése.
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A természeti klímamegoldások (Natural Climate Solutions - NCS), mint például az egészséges erdők, mezőgazdasági területek és 
part menti ökoszisztémák fenntartása és helyreállítása a globális felmelegedés 2°C-ra történő korlátozásához szükséges kibo-
csátáscsökkentés mintegy 30%-át biztosíthatják. A vállalatok kulcsszerepet játszanak a szükséges befektetések előmozdításában. 
Sokan kezdik fontolóra venni a természeti klímamegoldások beépítését a szén-dioxid-mentesítési stratégiájukban. A vállalatok 
azonban azt is felismerik, hogy az NCS-be történő befektetések bizonytalansággal és kockázattal járhatnak, ezért az NCS Alliance 
(WBCSD, World Economic Forum által összehívott multi-stakeholder koalíció) számos alapelvet és gyakorlatot dolgozott ki. 

A természeti klímamegoldások  
a szén-dioxid-mentesítési stratégiákhoz

Azon tagvállalataink körében, akik a karbonkibocsátás csökkentése mellett a ter-
mészetalapú kompenzáció területén is keresik a potenciális lehetőségeket, igény 
lenne a hazai környezetben, az itteni ökoszisztémára kidolgozott természetalapú 
klímamegoldásokra, olyan potenciális projektek elindítására, amelyek környezeti 
szempontból a teljes ökoszisztémát figyelembe veszik, segítik a klímaalkalmaz-
kodást és egyben karbon ellentételezésre is alkalmasak. Az ezzel kapcsolatos le-
hetőségek és korlátok feltárása egy hosszabb folyamat. Az első lépéseket a Magyar 
Nemzeti Bankkal és a WWF Magyarországgal együtt 2022-ben megtettük.

Én egy fenntarthatósági ökoszisztémában hiszek, ahol nagyon sok szereplő van jelen és 
mindegyikük kiveszi a részét a kihívások által támasztott feladatokból. A hazai természeti környezetre 

leginkább a nagyüzemi mezőgazdaság van hatással, ezért fontos feladatunk, hogy a beszállítóinkon 
keresztül, amelyeknek 50%-a hazai termelő, együttműködve, őket edukálva és fejlesztve, közösen tegyünk 
a helyi értékek megőrzéséért. Cégünk legfontosabb intézkedései közé tartozik a gazdák és beszállítók 
támogatása a regeneratív, talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásában.

Noszek Péter, ügyvezető igazgató, Nestlé Hungária Kft.

Aki ismer, tudja, hogy alapvetően pozitív beállítottságú ember vagyok, és bár nem látok javuló 
tendenciát a beszerzési folyamatok során a fenntarthatósági és biodiverzitást megóvó szempontok 

beépülésére, bízom a személyes motivációban és a fogyasztói preferenciában a lényegi változás kapcsán.

Gazsi Zoltán, ügyvezető igazgató, Eisberg Hungary Kft.

A DOKUMENTUM MÁR MAGYARUL IS 
ELÉRHETŐ A BCSDH OLDALÁN 

A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalataként a Nestlé 
felelősségének érzi, hogy előmozdítsa a megújuló  
élelmiszer-ellátási láncok széleskörű elterjesztését

Nettó zéró  
kibocsátás 2050-re
Az egész értékláncot érintő, 
átfogó intézkedésekkel és kiemelt 
mérföldkövek teljesítésével 
legkésőbb 2050-re nettó zéróra
csökkentjük kibocsátásunkat.

Emberi jogok
Az emberek védelme
Egész értékláncunkon tiszteletben 
tartjuk és védelmezzük az emberi 
jogokat, így előmozdítva a fenntartható 
jövő megteremtését bolygónk, és 
annak minden lakója számára.

Vidékfejlesztés
és megélhetés
A közösségek támogatása
Fenntartható módon megtermelt 
alapanyagok felhasználásával 
kívánunk pozitívan hozzájárulni  
az egyének és közösségek életéhez, 
bolygónk jövőjéhez.

Talajmegújító 
mezőgazdaság
Szénmegkötés a talajban 
és a növényi biomasszában
Együttműködünk  
a gazdálkodókkal  
a talajmegújító gazdálkodásra 
történő átállásban.

Víz
Felelős vízgazdálkodás
Javítjuk a hatékonyságot 
és segítünk helyreállítania 
természeti erőforrásokat.
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Kibocsátásaink csökkentése
Megújuló energiaforrásokat használunk 
a telephelyeinken, és elmozdulunk az 
alacsonyabb széndioxid-kibocsátású 
megoldások felé a logisztikai 
tevékenységünkben.

Forest Positive stratégia
Segítünk megőrizni és helyreállítani 
az erdőket és természetes 
ökoszisztémákat
Túlmutatva az erdőirtás kockázatainak kezelésén, 
célunk az erdők és a természetes ökoszisztémák 
megőrzése, helyreállítása, és a fenntartható 
megélhetés-, az emberi jogok tiszteletben 
tartásának elősegítése.
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TOP3 AKADÁLYOZÓ 
1. Hazánkban a hosszú távú gondolkodás, illetve a folytonosság hiánya tapasztalható. Nincs kormányzatokon átívelő 

stratégia, a már kialakításra került adatbázisok, kutatási eredmények nem kerülnek integrálásra.
2. Az építőipar körforgásos gazdaságot érintő szabályozásában nincs komoly előrelépés. Magyarország fenntartha-

tósági stratégiájában barna mező preferálása kerül fókuszba, de ezt jelenleg nem követi megvalósítás. 
3. Magyarországon jelenleg a rendszer inkább hulladékgazdálkodás fókuszú a termelés-tudatos gondolkodás 

helyett. 

TOP3 ELŐMOZDÍTÓ
1. Egyensúly kialakítása a szabályozás és a piaci viszonyok között, valamint a negatív és pozitív ösztönzők viszonyla-

tában.
2. A körforgásos épített környezet felé való elmozdulás magában foglalja a jelenlegi szerepek és az üzleti modellek meg-

változását. A technológiai megoldások már rendelkezésre állnak, de nem elérhetők mindenki számára. A teljes ér-
tékláncot átható edukáció, az innovatív megoldások beemelése és a jelenleg uralkodó nyersanyaghiány segítheti 
az előre mozdulást. 

3. A fogyasztói tudatosságban elmozdulás tapasztalható, de megjelennek vele együtt a félreértelmezések is. Az EU sza-
bályozás útján szab gátat a zöldre festés gyakorlatának, illetve nagyobb hangsúlyt helyez a tartós, javítható és 
többször újrahasználható termékek gyártására és alkalmazására.

Az Európai zöld megállapodás (Green Deal) egyik alappillére a körforgásos gazdaság cselekvési terv, mely 2022-ben számos 
további kezdeményezéssel bővült. Az új követelmények célja, hogy a termékek még inkább tartósak, megbízhatók, fejleszthe-
tők és javíthatók, továbbá könnyebben karbantarthatók, újrafelhasználhatók és újrahasznosíthatók legyenek, valamint energia- 
és erőforrás-hatékonyabbá váljanak.

Egy ország körforgásos gazdasági prioritási szintje párhuzamba állítható a fogyasztói igények alakulásával. Ahol magasabb a 
körforgásossági mutató, a fogyasztók nagyobb hatással vannak a piac alakulására és inkább preferálják a „sharing economy” 
alapú megoldásokat, mint a készletvásárlást.

Fontos lenne a magyar piacon is eljutni oda, hogy a körforgásos gazdaság esetében ne 
a hulladékfeldolgozás irányából közelítsünk, hanem az üzleti és fogyasztói gondolkodás 

megváltoztatásán legyen a hangsúly. Vásárlás helyett például bérlés, továbbá ezt támogató hosszú távú 
üzleti modellek és fogyasztóbarát, okos megoldások vihetik előre a fenntarthatóságot érdemben.

Horváth Bálint, regionális körforgásos gazdasági szakértő, Holland Királyság Nagykövetsége 

Természeti erőforrások körforgásossága

SZAKÉRTŐINK BEVONÁSÁVAL AZONOSÍTOTT AKADÁLYOZÓK ÉS ELŐMOZDÍTÓK:
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Az erőforrás-termelékenység nagyon alacsony szinten áll Magyarországon: a természeti erőforrásainkat fokozatosan felál-
dozzuk a gazdasági növekedés oltárán. 

Magyarország természeti erőforrás-termelékenysége 2012 óta folyamatosan és jelentősen romlik, s egyedül vagyunk az EU-
ban, akiknek ezen indexe romlott 2012 és 2018 között. (NFFT)

Az erőforrás-termelékenység és összetevőinek (DMC és a GDP) változása (2000=100,0)

A körforgásos anyagfelhasználás aránya 
a teljes anyagfelhasználás %-ában

Élelmiszerhulladék

Magyarországon 
6.8%

Magyarországon 65 kg/fő/év

Ideális lenne 35 kg/fő/év
Európában  

8.6%

Európában 92 kg/fő/év

Az anyagában hasznosított hulladék aránya 2010 és 2019 között 20%-ról 33%-ra, az energetikailag hasznosítotté 10%-ról 
17%-ra nőtt.

Az európai fogyasztók élen járnak az élelmiszerpazarlásban a magyar háztartások az átlagnál takarékosabbnak bizonyultak a 
Nébih 2020-as felmérése alapján, ami 4%-kal kevesebb volt, mint a 2016-os adat. Bár a kimutatott csökkenés jó hírnek számít, 
további erőfeszítéseket kell tennünk.
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Az e-hulladék újrahasznosítási aránya 
meghaladja az EU átlagot

51%
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A világ energiafogyasztásának és károsanyag kibocsátásának több mint 
harmadáért felel az építőipar az épített környezettel együtt, a karbonsemleges 

gazdaságra való áttérésben ezért az iparágnak óriási felelőssége van. Bár egyre 
inkább elérhetők az ágazatban a fenntartható megoldások, Magyarországon 

jelenleg nagyon kevés szereplő alkalmazza valóban is ezeket. Van viszont egy 
innovatív cég, amely a digitalizált folyamatok elterjesztésében és ezzel az 
egész szektor átalakulásában úttörő szerepet vállalt fel, és ez a BuildEXT.

A BuildEXT célul tűzte ki, hogy tudásukkal és a digitalizáció új eszközeivel gyökeresen átalakítsák az építőipari folyamatokat 
és ezzel egy jóval kedvezőbb energiagazdálkodású, alacsonyabb CO2-kibocsátású, minimális hulladékot termelő és optimális 
üzemeltetést lehetővé tevő, fenntarthatóbb épített környezetet hozzanak létre.

HOGYAN MŰKÖDIK EZ A GYAKORLATBAN? HOGYAN ÉRHETŐEK EL EZEK A CÉLOK?

A BuildEXT által alkalmazott Épületinformációs Modellezés (Building Information Modeling, BIM) metodika az építmény teljes 
életciklusában, azaz a tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetési / karbantartási időszakban, de a felújítás, bővítés és bontás alatt is 
aktívan jelen van.

Tervezéskor a mérnökök a virtuális térben először felépítik az épület részletes digitális modelljét, aminek az elemeit adatokkal látják 
el. A modellen egyszerre akár 40-50 szakági tervező is képes dolgozni, akik folyamatosan látják egymás munkáját és elkerülhetik a 
tervezési hibákat, ütközéseket. A felhőalapú, közös adatkörnyezet a hagyományosnál 2-5-ször gyorsabb tervezést tesz lehető-
vé és segítségével rengeteg anyag felesleges legyártását és szállítását takarítják meg.

A feltöltött adatok segítségével még a virtuális térben szimulálják a valós épület működését, mintha a valóságban már megépült 
volna; körbenapoztatják, fűtik, szellőztetik, kívül-belül "bejárják", terhelik, alternatív megoldásokat tesztelnek. Ezzel maximálisra 
optimalizált gépészetet, szigetelést, tereket, szerkezeti elemeket tudnak betervezni, amivel az épület anyag- és energiafel-
használását 10-30%-kal csökkenthetik.

A modellből közvetlenül kinyert adatokból előregyártást valósítanak meg; az  így legyártott elemeket  a helyszínen már csak készre 
szerelni és összeállítani kell. Ez rengeteg logisztikai és kivitelezés-minőségi előnyt, anyagmegtakarítást, valamint a gyártóüzemnél 
magasabb szintű, házon belüli hulladék-újrahasznosítást eredményez.

A mindig aktuális modellt felhőalapú applikációk, valamint kiterjesztett és kevert valóság (AR és MR) segítségével osztják meg a 
projekt szereplőivel. A kivitelezés és a változásmenedzsment is pontosabb és gyorsabb: a tervmódosítások, akár a tervezés, 
akár a kivitelezés során keletkeznek könnyen elvégezhetők, és perceken belül az összes kivitelező és a műszaki ellenőr is már a jó, 
aktuális terveket látja. 

Szkennerrel követik nyomon a megvalósítás minőségét, amit vissza is vezetnek a modellbe, így rengeteg építési, gyártási és szál-
lítási költséget, félreértést, feleslegesen elhasznált üzemanyagot és időt spórolnak meg. Ráadásul így az átadáskor nem terveket, 
hanem a valóságot tükröző, „as built” modellt kap kézhez a tulajdonos.

Vállalati  

jógyakorlat
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AZ EDDIG ELÉRT HATÁS SZÁMOKBAN:

Egy BIM metodikával tervezett épület kivitelezése átlagosan 10%-kal olcsóbb a hagyományos módon tervezetthez képest és 
20-30%-kal olcsóbban lehet üzemeltetni.

Ezeknek az épületeknek a teljes életciklusukra vetítve az energiafelhasználása és CO2-kibocsátása 40-50%-kal kevesebb.

Ahhoz, hogy valóban fenntartható épületekről beszélhessünk, a teljes életciklusban kell gondolkodni, 
amelynek csak egy része maga az építés. Mi úgy tudunk hozzájárulni ehhez, hogy ahol csak lehet, 

optimalizáljuk a folyamatot, akár a CO2-kibocsátás szempontjából is. Az általunk alkalmazott BIM workflow 
minden dimenziója a fenntarthatóság irányába mutat: csökkentjük a károsanyag kibocsátást, a stresszt, 
a hibalehetőségeket, a csúszásokat, a hulladékot, az energiaigényt, a költségeket… azaz végső soron az 
építkezések minden tipikus fájdalompontját.

Livják Csaba, alapító, tulajdonos, BuildEXT Kft.

Erre épülő épületüzemeltetési szoftverrel nyert real-
time adatok alapján az épület önszabályozó lesz, azaz 
nem fűt/hűt/világít feleslegesen, ami akár 20%-kal 
is hatékonyabbá teszi az üzemeltetést és nagyság-
rendekkel csökkenti a kibocsátást.

Végül ugyanez a modell szolgál alapul a pontos és 
gyors, hulladékot és veszteséget minimalizáló felújítá-
si, átalakítási és bontási folyamatokhoz is. A jól bevitt 
anyagadatokkal az épület teljes életciklusában nyo-
mon követhetők a karbantartási igények és optimali-
zálhatók az ehhez kapcsolódó költségek.

A szkenner már meglévő épületek teljeskörű felméré-
sére is használható, ezzel segítve a meglévő épületál-
lomány fenntarthatóbbá tételét. 

Vállalati  

jógyakorlat
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A Legrand célja, hogy 2030-ra a teljes termék-árbevétel 80%-át a fenntartható design és/vagy használat tegye ki. Elköte-
lezett a Párizsi Egyezmény 1,5ºC-os célja mellett és ennek elérése érdekében SBTi célokat fogalmaz meg, 2050-re pedig a 
teljes karbonsemlegességet tűzte ki célul, olyan módon, hogy legalább 90%-át a saját tevékenységének kibocsátás csök-
kentésével érje el.

A rendszerszintű átalakuláshoz jelentős szemléletváltás szükséges: szakítanunk 
kell a lineáris gazdasági modellel, azaz a hulladékra értékes nyersanyagként kell 

tekintenünk és ennek fényében érdemes átgondolnunk a gyártási folyamatot 
már a termékfejlesztéskor is. A már meglévő gyártási folyamatok átalakítása 

jelentős kihívás, de ezen az úton komoly lépéseket tett már a Legrand.

A Legrand Magyarország 30 éve tagja a Legrand csoportnak. Kötelességének tekinti, hogy fenntartható és jövőközpontú 
fejlesztéseket folytassanak és így környezettudatosan, gazdaságosan és társadalmilag elkötelezetten cselekedjenek. 
Az elmúlt 30 év munkájának eredményeként már konkrét eredményei is vannak ennek érdekében:

 A Legrand Zrt-nél mindent szelektíven gyűjtenek. A keletkező hulladékok 99%-a újrahasznosításra kerül.
A fém hulladékokat egy újrahasznosításra szakosított vállalkozásokon keresztül juttatják el a cirkuláris csatorna következő 
szintjére, míg a gyártás során keletkező műanyag hulladékok és szépséghibás termékek nem kerülnek ki a gyár területéről. 
A hulladékot helyben ledarálják és visszaforgatják a gyártásba, olyan arányban keverve az original műanyag granulátummal, 
amely nem változtatja meg a gyártott termék műanyag paramétereit.

 Arra törekszik a fejlesztés területén is, hogy az új termék fejlesztésénél az alapanyag felhasználást még jobban csökkentse, 
megtartva a termék minőségi és műszaki követelményeit. Ezáltal nemcsak költséghatékonyabban lehet előállítani terméket, 
de az esetleges selejt által keletkezett hulladék mennyiségén is csökkenteni lehet.

 Legrand Magyarország 90%-ban újrahasznosított kartonból készült csomagolóanyagot használ gyűjtődoboznak.

2024-IG A KÖVETKEZŐ CÉLOK ELÉRÉSÉVEL SZERETNÉK JAVÍTANI A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGOT

 A gyártás során 5%-ra növelik az újrahasznosított fém alapanyagok arányát. 
 Az összes flowpack műanyag csomagolást újrahasznosítható csomagolóanyagra váltják ki. 
 2024-ig 15%-kal szeretnék csökkenti a csomagolóanyag mennyiségét és teljes mértékben kivonni az egyszer használatos 
műanyagokat a csomagolóanyagokból,

A vállalat igyekszik évről évre növelni az energiahatékonysági megoldásokhoz kapcsolódó termékek arányát a magyar piacon. 
Ezért a Legrand Magyarország felelősségének érzi azt is, hogy termékkínálatán keresztül, az energiahatékonysági megoldásoknak 
– Greenamics termékek (pl. fotovoltaikus rendszerek, elektromos autó töltők stb.) – köszönhetően hozzájáruljon az épületek 
energialábnyomának csökkentéséhez. 

Vállalati  

jógyakorlat
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AZ EDDIG ELÉRT HATÁS SZÁMOKBAN:

Az eddigi lépések eredményeként a Legrand 2018 óta 23%-kal csökkentette a CO2-kibocsátását, részben geotermikus fűtésre 
való áttéréssel, napelemes rendszerek, energiatakarékos világítási megoldások alkalmazásával, és további éves 4%-os csök-
kentést céloznak és 70%-ban a zöldenergiára való áttérést.

Működésük szempontjából legnagyobb jelentőségű a saját termál kút, mely a teljes fűtési energiát biztosítja. A fűtéshez fel-
használt kitermelt termálvíz mennyiségét ez alatt a 10 év alatt kb. a felére csökkentették.

Nem egyszerű egy vállalat számára, hogy egyszerre nyereségesen és fenntarthatóan működjön. 
Lehet, hogy rövid távon ezek a megoldások drágábbak, de hosszabb távon ezek az átalakítások 

teszik ellenállóbbá, versenyképesebbé a vállalatokat. A cél a Föld megőrzése a következő generációk 
számára és ez csak együtt sikerülhet, a fogyasztók, a vállalatvezetők és kormányzati döntéshozók 
összefogásával.

Károlyi László, vezérigazgató, Legrand Zrt.

Vízfelhasználás 1998-2021 

m3/év

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Összes vízfelhasználás
Termálvíz
Rétegvíz
Városi (hálózati) víz98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vállalati  

jógyakorlat



40

EGY GYAKORLATIAS KÖRFORGÁSOS TELJESÍTMÉNYMÉRÉSI  

ESZKÖZ KKV-KNAK – Circularity Check
Jelenleg a világ körforgásossági szintje a Circularity Gap Report legújabb adatai szerint 8,6 %. (Forrás: CGR 2022) A vállalatoknak 
nagyon fontos szerepük van ennek a szintnek a növelésében. Ezirányba az első, és egyben legfontosabb lépés a körforgásossági 
szintjük a felmérése és az ebben rejlő lehetőségek feltárása. Jelenleg több mérési eszköz is elérhető a vállalatok számára, mint 
például a nagyvállalatok számára a WBCSD-KPMG által kidolgozott CTI Indicator. De fontos segíteni ebben a folyamatban a 
kis- és középvállalatokat is. 

2022 márciusában zárult a CircularRegions, határon átnyúló magyar-szlovák együttműködés, melynek keretében kidolgozásra 
került egy, a körforgásos teljesítmény mérését célzó szolgáltatás. A szolgáltatás része egy önértékelési, diagnosztikai eszköz, 
a Circularity Check Tool, ami egy termékre és/vagy szolgáltatásra összpontosít, és előnyei az alábbiak:

  térítésmentes,
  a kérdőív kitöltése közben időt lehet megtakarítani azzal, hogy nem kell számokat keresgélni,
  az eszköz a körforgásos gazdaság területén még kezdetleges lépéseket tett szlovák és magyar kkv-k részére készült,
  az eredmények megjelenítése grafikonon, százalékos arányban és pontozással történik,
  magyar, szlovák és angol nyelven is elérhető.

A szolgáltatás kidolgozása során szakértőket képeztünk, akik az eszköz használatával képesek a KKV-k teljesítményét felmér-
ni, és javaslatokat tenni a fejlődési lehetőségekre. A teljesítmény-mérés folyamatát az alábbi ábra mutatja be:

Ki kell emelni, hogy az eszköz nem értelmezi az eredményeket és ajánlásokat sem ad a vállalatok számára. Ebből kifolyólag a 
szakértőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adatelemzésre, és vállalatspecifikus ajánlásokat kell tenniük a vállala-
toknak arról, hogyan szüntessék meg a lineáris folyamatokból eredő veszteségeket, végső soron pedig, hogy hogyan építsék be a 
vállalat stratégiájába, rövid- és hosszú távú céljaiba a körforgásos szemléletmódot. Magában a kérdőívben a különböző válaszlehe-
tőségek azonban stratégiai szinten kínálhatnak fejlődési lehetőséget a vállalatok számára.
A kidolgozott szolgáltatást ingyenesen, angol, szlovák és magyar nyelven is elérhetővé tettük a potenciális tanácsadók és a válla-
latok számára.

https://bcsdh.hu/circularregions-projekt-anyagok-circularregions-project-materials/ 

BEVEZETŐ KONZULTÁCIÓ:  
A szakértő áttekintést nyújt a 
programról és a körforgásos 

átmenetből származó előnyökről.

ADATGYŰJTÉS:  
A szakértő biztosítja a szükséges 

sablonokat és a kérdéseket a 
helyszíni konzultáció előtt.

HELYSZÍNI KONZULTÁCIÓ: 
A körforgásossági értékelést 
a helyszínen, a szakértőkkel 

közösen végzik el a látogatás 
során.

JELENTÉS ÉS AJÁNLÁS:  
A helyszíni konzultáció 

eredményei kielemzésre 
kerülnek, és a vállalatspecifikus 

ajánlásokról jelentés készül.  

1 2 3 4

JANUÁR
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KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG PLATFORM:

A magyarországi Körforgásos Gazdaság Platform, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), a Hol-
land Nagykövetség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére jött létre 2018-ban. Eddig 94 vállalat és 
szervezet csatlakozott a Platformhoz, melynek célja a körforgásos gazdasági modellre történő átállás felgyorsítása tudásmeg-
osztással, közös projektek, együttműködések létrehozásával.

KÖRFORGÁSOS TELJESÍTMÉNY  
MÉRÉSE A GYAKORLATBAN

Elérhetővé vált a kis- és középvállalatok 
körforgásos teljesítményét felmérő 
Circularity Check szolgáltatás, mely 

tesztelésének tapasztalatait az 
Akadémia keretében osztottuk meg.

INNOVÁCIÓ A SZERVES ANYAGOK 
KÖRFORGÁSÁÉRT

Az előrejelzések szerint a Föld népessége 
2050-re több mint 9 milliárdra nő, 70 

százalékkal több élelmiszerre lesz szükség, 
mint jelenleg. A lakosság 70 százaléka 

ráadásul városokban fog élni, ezért teljesen 
új alapokra kell helyezni a mezőgazdasági 

termelést.

KÖRFORGÁSOS ÉPÍTÉSZETI  
MEGOLDÁSOK

Az építőipar fokozatos digitalizációja 
megkönnyíti a körforgásos építészeti 

megoldások bevezetését. Nemzetközi 
szinten számtalan jó megoldás létezik, 

Magyarországon még nem eléggé 
elterjedt a körforgásos építészeti 

szemléletmód.

1. NAP 2. NAP 3. NAP

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG AKADÉMIA 

2022-ben is folytatódott a Körforgásos Gazdaság Akadémia, melynek keretein belül három specifikus témára fókuszáltunk.

A BCSDH A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ELŐMOZDÍTÁSÁRA SZERVEZETT ESEMÉNYEI 2022-BEN:

Circular Regions

DECEMBERNOVEMBEROKTÓBERSZEPTEMBERJÚNIUSMÁJUSMÁRCIUS– 
ÁPRILISFEBRUÁRJANUÁR

Február 15.
Munkacsoport 
találkozó

Április 13.
Akadémia I.

Június 7.
Akadémia III.

November 24.
Circular 
Economy Summit

Szeptember 13.
Munkacsoport 
találkozó

Május 11.
közös filmvetítés
Going Circular

Május 11.
Akadémia II.



42

A KÖRFORGÁSOS 
GAZDASÁG PLATFORM 
2022-ES TÁMOGATÓI:

KIEMELT TÁMOGATÓK TÁMOGATÓ

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

Amikor fenntarthatóságról 
beszélünk, akkor az valójában 

a hatékonyságról szól. Ha hatékony 
vagy, az azt jelenti, hogy nem pazarolsz. 
Ennek a szemléletnek kellene áthatni 
az egész értékláncot. A MARKET-nek 
mint piacvezetőnek is nagy szerepe van 
abban, hogy segítse a neki bedolgozó 
kkv-kat, hogy fejlesztésekben és a 
fenntarthatóságban is előrébb lépjenek.

Báthory Balázs,  
vezérigazgató-helyettes, Market Zrt.

Az Auchan Magyarország 
felelős vállalatként következetes 

fenntarthatósági stratégiát 
folytat, amelynek kiemelt része a 
karbonsemlegesség megvalósítása. 
Évek óta azon és azért dolgozunk, hogy 
előmozdítsuk a környezettudatos 
kereskedelmet, és vásárlóinkat is ebbe 
az irányba inspiráljuk.

Dominique Ducoux, ügyvezető igazgató, 
Auchan Magyarország Kft.
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Irányelvek és értékek  
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Technológia
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A fenntartható gazdasági és vállalati teljesítmény elérése egy véges bolygó határain belül, illetve a valódi értékek felismerése és 
integrálása gazdasági és pénzügyi rendszereinkbe jelentős, alapvető változtatásokat igényel az értékek meghatározásában, a 
tevékenység tervezésében és jutalmazásában, valamint az ökológiai és társadalmi rendszer minőségének és feltételeinek 
előtérbe helyezésében.

Az ösvények mentén történő előrehaladás több, különböző rendszerben megvalósuló tényezőtől függ majd. A VISION 2050 doku-
mentumban részletezett makrotrendek, potenciális akadályok és innovációk áttekintést nyújtanak az üzleti szféra és a jelenlegi 
évtizedünk alakulását befolyásoló, legjelentősebb rendszerszintű külső hatásokról.

Az innovatív megoldások - az átalakulási pályánkon belüli előrehaladás szempontjából betöltött döntő jelentőségükön túl, a 
makrotrendekhez és a potenciális akadályokhoz hasonlóan - alakítani fogják azokat a tágabb rendszereket, amelyekben a 2050-
es jövőkép megvalósítása érdekében együttesen dolgoznunk kell.

Az átalakulás mozgatórugói pedig olyan erők, amelyek egy rendszer különböző szereplőinek ösztönzőit, hatalmi dinamikáját 
és képességeit alakítják - mint például az egyéni normák, értékek és viselkedés, a politika és a szabályozás, az információáramlás, 
a pénzügyi áramlások és a technológia.

Rendszereink átalakítása
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Tagvállalati érettségi felmérésünk eredményeiből kiderül, hogy az elmúlt évek kihívásai és makrotrendek erősítik a szervezeti 
ellenállóképességre irányuló fókuszt. A transzformációs hajlam tekintetében éppen a rendszerek átalakítása szempontjából oly 
fontos  innovációs képességük fejlettségét értékelik a leginkább elmaradottnak.

A vállalatok önértékelése alapján a TOP3 fejlesztendő terület iparági szinten

BEAVATKOZÁSI 
MÁTRIX

SZEKTOROK

Bankok, 
biztosítók

Egyéb 
szolgáltatások Élelmiszer-ipar Energia-ipar Építő- és 

ingatlanipar Technológia Üzleti 
szolgáltatások

Kiskeres-
kedelem,  

szállítmányozás 
és logisztika

Általános 
iparágak

Belső 
átláthatóság 3 3 2 3

Munkavállalói 
elkötelezettség 3 2 2

Képzés és 
fejlesztés 2 3 2 2

Fejlődési 
fókuszú 
szemlélet

3 3 2 2 3 3

Strukturális 
változási 
képesség

2 3 2 2

Innovációs 
fejlettség 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3
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NÉGY TERÜLETEN IS SEGÍTHETI AZ ÜZLETI SZFÉRA A RENDSZERSZINTŰ VÁLTOZÁSOKAT

A Világtanács négy olyan területet azonosított, ahol az üzlet aktív részvétele segíthet a piacok kialakításában és alakításában, 
a viselkedésbeli változások ösztönzésében és a rendszerszintű változások megvalósításában. 

Az ösvények köré csoportosított átmeneteket és intézkedéseket csak akkor lehet megvalósítani, ha az üzleti szféra felhasz-
nálja eszközeit, képességeit, kreativitását, hatókörét és hangját, hogy a 2050-es jövőkép támogatása érdekében befolyásolja 
ezt a négy területet.

A beszállítók és a 
vásárlók bevonása az 

innovációs folyamatokba 
segít biztosítani azt, hogy 

a technológiák a teljes 
értékláncban rugalmassá, 

fenntarthatóvá, sőt 
regeneratívvá váljanak.

A gazdasági szereplőknek 
együtt kell működniük a 

politikai döntéshozókkal, 
a szabályozókkal és 

iparági csoportokkal 
olyan szakpolitikák 

támogatása érdekében, 
amelyek kiegyenlítik 
a versenyfeltételeket 

a fenntartható 
befektetések javára.

A kihívás olyan új üzleti 
modell megtalálása, amely 

képes függetleníteni a 
növekedést a környezeti 
és társadalmi hatásoktól, 
valamint, az ügyfelekkel 

való kapcsolattartás 
olyan új formáinak 

megtalálásában, amelyek 
együttműködőbb 
és folyamatosabb 

kapcsolatokat kínálnak.

Zárt ajtók mögött 
folytatott párbeszédek 

helyett a vállalatoknak az 
érintett felek szabályozói 

döntéshozatalba 
való bevonását kell 

szorgalmazniuk.

SZABÁLYALKOTÁSINNOVÁCIÓ ÉS 
TECHNOLÓGIA

PÉNZÜGY ÉS 
BEFEKTETÉS

EGYÉNEK ÉS 
FOGYASZTÁS

Fontos számunkra a fenntartható terméktervezés és újrahasznosítás előmozdítása illetve a teljes 
életciklus szemlélet, ami alapján nyomon tudjuk követni a CO2-kibocsátás mértékét a gyártási és 

felhasználási fázisban, valamint az ártalmatlanításban is.
A sajátmárkás termékpalettánkban található már olyan teljesen klímasemleges termékcsalád, ahol az 
adott termék előállítása – a nyersanyagtól kezdve a szállításon keresztül egészen a polcra kerülésig – nem 
befolyásolja a klímát.

 Flórián László, ügyvezető igazgató, Rossmann Magyarország Kft. 
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A VÁLLALATOK ÉRTÉKÉNEK ÚJRADEFINIÁLÁSÁRA VAN SZÜKSÉG

A változásoknak együtt kell járniuk a vállalatok értékének újradefiniálásával és az alapvető szemléletváltással, melyek egy-
szerre alapfeltételei és elkerülhetetlen következményei a közös jövőképünknek és annak megvalósításának. 
A jelenlegi rendszereink nem képesek több, mint 9 milliárd ember jóllétét biztosító világ megteremtésére. A globális piaci erők 
nem tudták megvalósítani a fenntartható fejlődést. Gazdaságaink ellenállóbbak, mint vártuk, ugyanakkor közel sem eléggé ellenál-
lóak a jövőbeni potenciális sokkokkal szemben, amelyek valószínűsége és súlyossága egyre nő. 
Vállalkozásaink és társadalmaink pedig nem fogják elérni teljes potenciáljukat, amíg nem térnek el az ártalomcsökkentésről 
való gondolkodástól, és nem törekszenek arra, hogy folyamatosan növeljék minden élet növekedési, fejlődési és gyarapodási ké-
pességét. Ezek a szemléletváltások - az újratervezés, az ellenálló képesség és a megújulás - megerősítik a rendszerszemlélet és a 
közös jövőképünk fontosságát is.

A fenntarthatóság a társadalom bevonása és a társadalmi hatások figyelembevétele nélkül 
elképzelhetetlen. Záródnia kell az ollónak: a nem fenntartható termékekre, fogyasztásra kivetett 

adókból származó bevételeknek valóban a fenntarthatóságot szolgáló infrastruktúra fejlesztését kell 
támogatnia.

 Nagy Gréta, ügyvezető igazgató – tulajdonos, Dandelion Környezetvédelmi Kft.

A fenntarthatóság kiemelt szere-
pet tölt be a vállalatunknál. 2022 
áprilisában forradalmi lépést 
tettünk és kivontuk áruházainkból 
az egyszer használatos műanyag-
zacskókat, helyettük alternatív 
környezetbarát megoldásokat kíná- 
lunk vásárlóinknak. Ezzel a lé- 
péssel évi 172 tonna műanyag-
hulladékot spórolunk meg.



Az épitőipar fenntarthatóbbá tételében a nagy megrendelőknek fontos szerep jut. Ilyen irányú 
igényeik és finanszírozási hajlandóságuk nagyban segítené a tervezéstől akár az üzemeltetésig 

húzódó folyamat digitalizációját, új technológiák széleskörű alkalmazását és valódi fenntartható 
épületek nagyobb számát. Ez pozitív visszahatással lenne az egész építőiparra, az abban részt vevő sok 
kisvállalkozóra is.

Massányi Tibor, ügyvezető igazgató, DVM Group

Mára a hazai kis- és középvállalatokra mint nagyvállalatok beszállítóira is egyre nagyobb nyomás 
nehezedik, hogy fenntarthatóbbá váljanak, de sokan már maguktól is elindultak ezen az úton. Ha az 

ebből a körből kikerülő több mint 500 céget felölelő tagságunknak tudunk segíteni ebben a folyamatban, 
akkor sok kis változásból összeadódó hatás már nem elhanyagolható. 2022-től dedikált fenntarthatósági 
vezető segítségével törekszünk a minél nagyobb hatás elérésére.

Horváth János, vezérigazgató, MVÜK Zrt. 

KIEMELT TÁMOGATÓK

A TIME TO TRANSFORM 2030 TÁMOGATÓI

FŐTÁMOGATÓ

SZEMLÉLETVÁLTÁS SZÜKSÉGES A BESZÁLLÍTÓI LÁNCOK TELJES HOSSZÁBAN
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A Fenntartható jövőért díj
A Fenntartható Fejlődési Célok elérése és a rendszerszintű változások 
érdekében végzett kiemelkedő vállalati és vezetői teljesítmény elismerésére

A jelenlegi helyzet komoly kihívások elé állítja az üzleti szereplőket. Szükséges, 
hogy ez még inkább a gyors cselekvésre, a rendszereink fenntarthatóbbá történő 
átalakítására ösztönözzön bennünket. 
A Fenntartható jövőért díjat ebben az évben azokra a területekre összpontosítva 
hirdettük meg, ahol a rendszerek átalakítására a legnagyobb hatása van a 
vállalatoknak.

dr. Bartus Gábor
az NFFT titkára

Krizsó Szilvia  
tréner, Krizshow  
Business & Art

Salgó István 
a BCSDH tiszteletbeli 

elnöke 

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

Nobel-békedíjas IPCC 
munkacsoportjának 

alelnöke

Márta Irén 
a BCSDH igazgatója

A BCSDH FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT DÍJ AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN KERÜLT KIÍRÁSRA 2022-BEN:

1 Változásvezető – a kiemelkedő vezetői példamutatás és felelősségvállalás díja 

2 Vezető nő

3 Üzleti modell, üzleti megoldás 
Ahol az alábbi négy terület valamelyikén elért eredményekkel lehetett pályázni: 
• Körforgásos gazdaság 
• Klímavédelem és adaptáció 
• Biodiverzitás megőrzése és helyreállítása 
• Fenntarthatósági szemléletformáló program

A szakmai zsűri tagjai: 



Főtámogatók Kiemelt Támogató A Változásvezető kategória támogatója

Gratulálunk A fenntartható jövőért díj 
nyerteseinek!
A VÁLTOZÁSVEZETŐ DÍJ az innovatív, a fenntarthatóság 

területén kiemelkedő teljesítményű vállalatvezetők, 
felsővezetők elismerésére

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

kiemelkedő női vezetőiket

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

megoldások elismerésére

Vadnai Ágnes
Progress Étteremhálózat Kft.

Pinczés Marianna
Virgin Oil Press Kft.

Kiss Ida
DVM Group

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG KATEGÓRIA:

Hungarocell Zöld Program

Szolnok Intelligens Városi Energia Modell –  
Városi energiahatékonyság és energiaközösség

KLÍMAVÉDELEM ÉS ADAPTÁCIÓ KATEGÓRIA:

FENNTARTHATÓSÁGI 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS KATEGÓRIA:

Generali Enterprize
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A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT DÍJ TÁMOGATÓI
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Ágoston Attila Dataneum Zrt.
Antal Emese TÉT Platform

Arató Gábor Manupackaging  
Magyarország Kft.

Baja Sándor Randstad
Bárány Péter  Master Good Kft 
Barna Zsolt Waberers International Nyrt
Barta Zsombor NFFT
Báthory Balázs Market Építő Zrt.
Bellaagh Mátyás Colas Hungária Zrt 
Bercsi Gábor Spie Hungaria Kft.
Berman Zsuzsa BNP Paribas
Bisztray Balázs PPD Hungaria Kft.

Bognár Ildikó  Bay Zoltán Alkalmazott  
Kutatási NKft 

Bognár Károly Borealis Consulting Kft. 
Bolyán Róbert  UniCredit Bank Hungary Zrt .
Bóta Dávid Budapest Airport Zrt.

Brand Éva IBERDROLA Renovables  
Magyarország Kft.

Budai Henrietta HUGBC
Buzási Dániel Szentkirályi Magyarország Kft.
Chikán Attila, Ifj. ALTEO Group
Chikán-Kovács Eszter BCSDH
Claussen Björn BNP Paribas

Csavajda Zsolt DSM Nutritional Products 
Hungary Kft.

Csécsei Ádám Magyar Export Import Bank Zrt. 
(Eximbank)

Csóka Noémi  Nestlé Hungária Kft.
Décsi Gábor DOME Group
Dévényi János Loacker Hulladékhasznosító Kft.
Dr. Bodnár Viktória IFUA Horváth & Partners
Dr. Csorbai Hajnalka OPTEN Kft.
Dr. Csutora Mária Corvinus
Dr. Fábián Ágnes Henkel Mo. Kft
Dr. Horváth Bálint Holland Nagykövetség
Dr. Pafféri Zoltán VOLÁNBUSZ

Dr. Vida Ádám Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit Kft.

Endersz Frigyes E.ON Hungária Zrt.
Erdős Mihály Generali
Farkas  Gábor, dr. SolServices Kft.
Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem
Ferenczi Gergely Opten Informatikai Kft.
Flórián László Rossmann Mo. Kft.
Gazsi Zoltán Eisberg Hungary Kft. 
Gellér Róbert Gelbert Eco Print Kft
Grasselli Norbert Bay Kutatóközpont
Gyurity Erika IFUA Horváth & Partners

Hankó Gergely KSZGYSZ
Havranek György Havranek Családi Farm

Hoffmann Tamás Lafarge Cement  
Magyarország kft

Hornyacsek Zoltán Continental Hungaria Kft.
Horváth János MVÜK Zrt.
Horváth Attila  Provident Pénzügyi Zrt. 
Horváth  Bálint, dr. Holland Királyság Nagykövetsége 
Hőgyész Anna  Nestlé Hungária Kft. 
Iljicsov András Spreadmonitor Kft.
Jakab Judit  Syngenta Kft. 
Jamniczky Zsolt E.ON Hungária Zrt.
Janek Bence IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
Jenei Attila denkstatt
Jeránek Tamás Siemens Zrt.
Jókuthy Laura Magyar Nemzeti Bank
Juhász Anikó, Dr. Agrárminisztérium 
Kardos Teréz NEO Property Services Zrt.
Károlyi László Legrand Zrt
Kasza Gyula NÉBIH
Katona Melinda Borealis Catalyst Group
Kelemen Attila Proself International Inc 
Keszte Róbert Continental
Kiss Ida DVM group Kft
Kiss-Szabó Eszter  MOL Group 
Klein Éva ALTEO Nyrt.
Kocsány János Graphisoft Park
Kovács Károly MASZESZ / BDL
Kovács Lajos ATEV Zrt.
Ludvig Orsolya Heineken
Lukács András Levegő munkacsoport

Maczelka Márk SPAR Magyarország  
Kereskedelmi Kft.

Márta Irén BCSDH
Martinkó József Octogon
Márton Katalin  Praktiker Magyarország
Massányi Tibor DVM group
Medgyasszay Péter Belsoudvar
Mihály Eszter HELL ENERGY Magyarország Kft.
Mikó Zoltán Future FM Zrt.

Molnár Csaba  MagNet Hungarian  
Community Bank 

Morvai Tamás Prímaenergia Zrt.
Nagy Edit MAVÍZ
Nagy Gréta DANDELION Kft.
Németh Tamás Volánbusz Zrt.
Noszek Péter Nestlé Hungária Kft.
Pálfalvi Márta  Provident Pénzügyi Zrt. 

Pásztor Roxána  Portfolio 
Pataki György ESSRG
Pesti Tímea LeasePlan Hungária Zrt.
Petrik Ida  MVÜK Zrt. 

Póka Valentin Coface Hungary Services Kft, 
Coface Fióktelepe

Poór Károly Dataxo Group Zrt.
Prof. Dr. Dúll Andrea ELTE
Rajnai Tamás E.ON Hungária Zrt. 
Recsetár-Maioli Kinga BCSDH
Rozgonyi Ádám
Rózsai Rezső KPMG
Salgó István ex ING, BCSDH
Saprykina Maryna CSR Ukraine
Schvéd Éva Volánbusz Zrt.
Schwarczenberger 
Tamás Güntner-Tata Kft.
Sepp-Fekete  
Agnes Alice BuildEXT Ltd.

Sipos Katalin WWF
Suba Levente K&H Bank Zrt.
Svoób Ágnes Equilor Corporate Advisory Zrt.
Szabó László REKK
Szabó István KPMG
Szabó Dóra OTP Bank Nyrt.
Szabó Eszter MOL Group
Szabó Rita HungaroControl
Szabó Krisztina Auchan Magyarország 
Szarvas Gábor Greenbors Consulting Kft.
Szauer Péter HVG kiadó
Szirmák Botond Provident zrt

Szöllősi Réka élelmiszeripari független 
szakértő

Szücs Réka Deloitte Zrt.

Szűcs Zsuzsanna Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége

Takács Ivett BCSDH
Tápai Dezső Essity Hungary Kft
Tompa Gábor Nestlé Hungária Kft.
Török László Mazak
Tymofiyiva Olena ALD Automotive
Urbán Anita Güntner Tata
Vadovics Edina Greendependent
Varga-Futó Ildikó  Auchan Magyarország 
Véh Véh Mónika BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt
Veisz Ákos Danube Capital
Veres György NEO Property Services Zrt.
Zois Nikos  Heineken Hungaria 
Zsilkina Lívia TESCO Global Áruházak Zrt.
Zsolnay Tamás  HungaroControl Zrt.

KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK AZ ALÁBBI SZAKEMBEREKNEK, AKIK SZEMÉLYESEN IS KÖZREMŰKÖDTEK  
A BCSDH TIME TO TRANSFORM 2022-ES PROGRAMJÁBAN:

FEDEZD FEL AZ ÉLET

ZÖLD OLDALÁT!
HIVATALOSAN IS 

KARBONSEMLEGESEK VAGYUNK. 

WWW.BUD.HU
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25 éve megbízható tanácsadóként - nemzetközi 
háttérrel és kiterjedt szakmai hálózattal – segítjük 
ügyfeleinket a vállalkozásuk fenntartható fejlődésében. 
Napjainkig már több mint 40 globális vállalatot 
támogattunk az SBTi-nek megfelelő tudományos alapú 
klímacéljaik kitűzésében. A fenntarthatóság számunkra 
nem csak szlogen: a denkstatt csoport célkitűzése, hogy 
2030-ig 50%-kal csökkentse karbonkibocsátását.

denkstatt
Fenntartható értéket teremtünk

Nettó zéró kibocsátás 
versenyképesen

denkstatt@denkstatt.hu
facebook.com/denkstatthungary 
linkedin.com/company/denkstatt-hungary-kft

www.denkstatt.euHogyan érdemes elkezdeni?
Határozd meg karbonlábnyomodat és tűzd ki az SBTi módszertana 
szerint céljaidat

Növeld a hatékonyságot a nyersanyagok, erőforrások minimalizálásával

Csökkentsd karbonlábnyomodat

Semlegesítsd, amit már nem tudsz csökkenteni

Milyen üzleti előnyökkel jár?

Pozitív megítélés a befektetők szemében

A versenytársak megelőzése az új piaci igények gyorsabb 
kiszolgálásával

A jövő elvárásaihoz, pl a Green Deal-hez igazodó üzleti 
modell kialakítása

Szerepvállalás a társadalom felelős tagjaként

1

2

3

4

A jövőnk
zöldenergiája

Álljon át ön is egy tudatosabb 
és hatékonyabb energiafelhasználásra
az E.ON szolgáltatásaival! 

eon.hu

EON-22-034-01 BCSDH SAJTO 210x105.indd   1EON-22-034-01 BCSDH SAJTO 210x105.indd   1 2022. 08. 19.   13:162022. 08. 19.   13:16

A Rossmann számára a fenntarthatóság egyre fontosabb vállalati érték:  
kb. 12 ezer sajátmárkás termékből 10 ezer vagy mikroműanyag-mentes, vagy 
vegán, vagy bio. Ezért hosszú távú célként kitűztük, hogy az emberek fejében 
a fenntarthatóság és a Rossmann összekapcsolódjon. 
Az üzleti igény az volt, hogy kiálljunk az olyan fontos ügyek mellett, 
mint a környezettudatosság, és releváns aktuális témák kapcsán ezt alá 
tudjuk támasztani. Létrehoztunk egy úgynevezett zöld könyvet, mely 
a fenntarthatóságot közérthetően magyarázza, valamint az üzleteinkben 
kapható, olyan környezetbarát termékeket szedi össze, melyek remek 
alternatívaként szolgálhatnak a mindennapokban.
Célunk, hogy edukáljuk a vásárlókat, és a „Zölden élj!” címmel készített 
YouTube sorozatban, Stahl Judit ― műsorvezető, különleges és érdekes 
vendégekkel beszélget a fenntarthatóságról, és olyan, a mindennapokban 
hasznosítható témákat dolgoz fel, mint például a termékeken lévő 
környezetvédelmi jelölések ismerete, a fenntarthatóság, a szépségápolás 
vagy az élelmiszerek terén. 

Egy zöldebb világért

ZÖLD KÖNYV

10 EZER SAJÁTMÁRKÁS 
FENNTARTHATÓ TERMÉK

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
MEGOLDÁSOK

MINŐSÉGET JELÖLŐ 
VÉDJEGYEK
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Az ALTEO-nál innovatív és fenntartható megoldásokat adunk a jelen 
kor energetikai kihívásaira. Döntéseinknél a pénzügyi, társadalmi és 
környezeti szempontokat egyszerre vesszük fi gyelembe. 
Üzleti tevékenységünk kiterjed a megújuló erőforrás, illetve magas 
hatásfokú, szénhidrogén-alapú kapcsolt energiatermelésre, az energia 
kis- és nagykereskedelemre, a hulladékgazdálkodásra, e-mobilitás-
ra, menetrendezésre, energiatárolásra és az iparvállalatok számára 
nyújtott szolgáltatások biztosítására, különös tekintettel az energetikai 
rendszerek létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására. 

Kiemelt fi gyelmet szentelünk a környezeti és társadalmi fenntarthatóság-
nak, és ezt az év elején megszerzett ESG-minősítésünk is alátámasztja. 
Legújabb, 2026-ig szóló stratégiánkban meghatározó szerepet szánunk 
a megújuló energetikai portfóliónk bővítésének és továbbfejlesztésének. 

www.alteo.hu

A FENNTARTHATÓ
ENERGIÁBAN HISZÜNK

ENERGIÁBAN GONDOLKODUNK

alteo
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A klímaadatok kiábrándítóak, de bármennyire is rossz a helyzet 
a környezet szempontjából, ezt meg lehet fordítani, és minden 
eszköz a kezünkben van ehhez. Ennek a változásoknak 
az egyének összefogásából kell kiindulnia. A kis tettek, 
ha emberek millióival megsokszorozzák őket, megváltoztathatják 
a világot. De ez egy élet-halál harc a bolygónkért magunkkal 
magunkért. Egyének, kormányok, vállalatok összefogására 
van szükség. A vállalkozásoknak azon túl, hogy innovációikkal, 
saját tevékenységük átalakításával felgyorsítják a folyamatot, 
segíteniük kell az egyének, a fogyasztói szokások változását, 
az ő szerepvállalásukat a klímaváltozás elleni harcban, a helyi 
közösségek ezirányú támogatásával, platformok teremtésével.

Mark Maslin professzor, 
a Királyi Földrajzi Társaság és a Királyi Művészeti Társaság Tagja, a University 
College of London Földrendszer-tudomány professzora, a 2021-ben megjelent 
„Hogyan menthetjük meg a bolygónkat: Tények” könyv szerzője


