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Magunkról 
 
A Natural Climate Solutions Alliance1 egy több érdekelt felet tömörítő csoport, amely elkötelezett a 

természeti klímamegoldások (NCS) integrálása és széles körű megvalósítása mellett. A Szövetség az 

állami- és magánszféra érdekelt feleit gyűjti egybe azzal a céllal, hogy a természeti klímamegoldások 

finanszírozásának növelése érdekében pontosan meghatározza a szén-dioxid-kreditekbe való befek-

tetés lehetőségeit és akadályait az új és a meglévő piacokon. A Szövetség a tudásmegosztás és a 

szakirányú kapacitásépítés fórumaként is szolgál ahhoz, hogy a természeti klímamegoldások teljes 

mértékben kiaknázzák az éghajlatváltozás mérséklésében rejlő lehetőségeket. A Szövetséget a Világ-

gazdasági Fórum (WEF) és az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) hívta össze. 

 

Jövőképünk 
 
Célunk, hogy a természeti klímamegoldások már a mai naptól kezdve teljes mértékben hozzájárul-

hassanak a Párizsi Megállapodásban előírt célok eléréséhez, valamint a világ néhány legégetőbb 

és legnehezebben megoldható környezeti és társadalmi kihívására választ adó megoldások lehes-

senek (többek között a biológiai sokféleség és az erdők csökkenése, a földterületek elpusztulása, 

a fenntartható vízgazdálkodás és a fenntartható közösségi megélhetés területén). 
  
 

 

Közreműködő  
vállalatok 

Megoldásokat bemutató köz-
reműködő szervezetek 

Közreműködő non-
profit szervezetek  

Agrosmart Accenture Arbor Day Foundation 

Bayer Crop Science Boston Consulting Group CI 

BP CAR EDF 

DBS Climate Advisors FFI 

ENI Ecosphere+ IBCSD 

ERM EcoTree ICROA 

Indigo Ag Emergent IETA 

Kering New Forests RBI 

Leaseplan Permian Global TFA 

Lenzing PT Rimba Makmur Utama TNC 

Nestlé PwC Verra 

Nutrien South Pole WCS 

Olam Viresco Solutions WRI 

Shell Wildlife Works  

Unilever Winrock, ACR and ART  

Yara   
 
 
 
 

Ez a kiadvány a We Mean Business Coalition nagylelkű pénzügyi támogatásával készült. 
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1 Természeti Klímamegoldások Szövetsége (a továbbiakban NCS Szövetség vagy NCSA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mik azok a természeti klímamegoldások és 

miért van ezekre szükség? 

 
 

A Párizsi Megállapodás céljainak elérése a vállalatoktól és a kormányoktól egyaránt azonnali 
és határozott lépéseket követel a dekarbonizáció érdekében: 2030-ig a jelenlegi szint 50%-
ának megfelelő mértékben kell világviszonylatban csökkentenünk vagy megszüntetnünk a ki-

bocsátást ahhoz, hogy 2050-re globálisan elérjük a karbonsemlegességet.1 

 
E célok eléréséhez a dekarbonizációt a gazdaság egészében kell megvalósítani. A természeti 
klímamegoldások (NCS) olyan intézkedéseket ölelnek fel, amelyek fő célpontja vagy az üveg-
házhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, például a természetes szén-dioxid-el-
nyelők degradációjának megállításával (erdőirtás és erdőpusztulás okozta kibocsátások csök-
kentése [REDD]), vagy a szén-dioxid-elnyelők növelését, amely segíti a szén-dioxid megköté-
sét (újraerdősítés és az ökoszisztémák helyreállítása). 
 
A természeti klímamegoldások komoly potenciális lehetőséget jelentenek, mivel becslések 
szerint a 2030-ig megvalósítandó, 2°C-nál is nagyobb csökkenést célzó mérséklési folyamat 

mintegy harmadát tudják támogatni kb. 10-100 $/tCO2 költségszint mellett.2,3 A természeti klí-
mamegoldások – az éghajlatváltozás kezelésében rejlő nagy potenciáljuk mellett – számos 
olyan társadalmi, gazdasági és környezeti előnnyel is járnak, mint például a biológiai sokféle-
ség megőrzése és helyreállítása, kritikus ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtása, valamint a 
fenntartható megélhetés támogatása az ellátási lánc rugalmasságát javító mezőgazdasági 
gyakorlatok átalakítása. 

A természeti klímamegoldások jellemzően 
konkrét helyszíneken zajló projektek vagy 
egy tájegységben megvalósuló programok. 
Céljuk legnagyobb részt a természetes öko-
szisztémák védelme és helyreállítása. E pro-
jektek és programok éghajlati előnyeit (a 
csökkentett kibocsátás és a megkötött CO₂-
mennyiség tekintetében) a kormányok és a 
vállalatok vagy közvetlenül realizálhatják, 
vagy közvetve a szén-dioxid kreditek karbon-
piacon történő megvásárlásával.  

 

A természeti klímamegoldások során kelet-
kező szén-dioxid-kreditekkel kereskedni le-
het, mely bővíti a piaci szereplők körét és a 
természeti klímamegoldásokba történő be-
fektetések mennyiségét.  

 
1. IPCC SR15 Jelentés  
2. Natural climate solutions. Griscom et al. 2017, PNAS  
3. WEF & McKinsey & Company, 2021  
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https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://www.weforum.org/reports/nature-and-net-zero


 
Az önkéntes karbonpiacok a természeti klímamegoldásokba történő befektetések jelentős forrá-
sát képezik napjainkban. Miközben azonban az NCS kreditek iránti önkéntes kereslet az elmúlt 

években rohamosan nőtt, a 2019-ben kb. 170 millió $4 összegű önkéntes szén-dioxid-piaci be-
fektetés mégis csekély ahhoz képest, hogy a becslések szerint 10-100 milliárd $-ra van szükség 
a természeti klímamegoldásokban rejlő valódi kibocsátás-csökkentési potenciál 2030-ig történő 

kiaknázásához5. Noha az önkéntes karbonpiac a természeti klímamegoldásokba történő befek-
tetésnek nem az egyetlen eszköze, mégis egy fontos, a finanszírozási források növelésének 
egyik mozgatórugója. 
 

Míg a kormányok, a civil társadalom és a fogyasztók mind fontos szerepet játszanak a termé-
szeti klímamegoldások bevezetésének felgyorsításában, a vállalatoknak kulcsszerepe van a 
megoldásokban rejlő teljes mérséklési potenciál eléréséhez szükséges beruházások ösztön-
zésében. Számos vállalat kezdi már most fontolóra venni az ilyen típusú megoldások szerepét 
karbonsemlegesítési stratégiájában. 
 

1. ábra: A Párizsi Megállapodáshoz igazított globális dekarbonizációs pálya6  
 

A természeti klímameg-

oldások költséghatéko-

nyan (10-100 USD/tCO2) 

képesek mérsékelni a 

Párizsi Megállapodásnak 

megfelelő pálya bejárá-

sához előírt kibocsátás 

37%-át.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sok vállalat azonban felismeri, hogy a természeti klímamegoldásokba történő beruházások 
bizonytalansággal és kockázattal is járnak. Az éghajlati előnyök egyértelműek, de nem mindig 
egyszerű az olyan magas színvonalú és hatókörű projektek és programok megtalálása, majd 
az azokba történő befektetések megvalósítása, amelyek maximalizálják a járulékos előnyöket 
és korlátozzák a lehetséges negatív hatásokat. Továbbá a civil szervezetek és a szabályozó 
hatóságok köreiben az ilyen megoldások éghajlatváltozási stratégiákban betöltött szerepéről 
folytatott folyamatos vita zavart és bizonytalanságot okozhat a befektetni szándékozó vállalati 
szereplők számára. 
 

Ezért elengedhetetlen, hogy világos és 
megbízható iránymutatást adjunk a vál-
lalatoknak ahhoz, hogy a befektetési 
döntések meghozatalához kellő maga-
biztosággal rendelkezzenek, és emel-
lett a szigorú környezetvédelmi és tár-
sadalmi biztosítékokat is fenntartsák. 
Az NCS Szövetség a következő elveket 
és gyakorlatokat javasolja a környezeti 
és társadalmi integritás megőrzése 
mellett sikeres természeti klímamegol-
dások megvalósításához. 

 
2. ábra: Becsült NCS befektetések  

 
170 M $  

 
 
 
 

 

10 GTCO2e éves  
NCS potenciál 2030-ra 

ÉS  
<10 $/TCO2e  

 
 
 
 
 

2019. évi NCS  2030-ra előírt éves  
befektetés befektetés  

 
4. Forest Trends, 2020  
5. WEF & McKinsey & Company, 2021  
6. Natural climate solutions. Griscom et al. 2017, PNAS 
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https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2020-2
https://www.weforum.org/reports/nature-and-net-zero
https://www.pnas.org/content/114/44/11645


 
 
 
 
 
 
 
 

 

NCS SZÖVETSÉG 

ALAPELVEI  

a természeti klímamegoldásokba  
történő befektetésekhez 

 

 

1. A természeti klímamegoldásoknak lehetőségük és feladatuk, hogy 

növeljék az éghajlatpolitikai intézkedéseket célzó mindazon törekvé-

seket, melyek mentén egy nemzet vagy egy vállalat növelni tudja 

hozzájárulását a párizsi célokhoz. A természeti klímamegoldásokat 

az ÜHG kibocsátás-csökkentési hierarchiával együtt kell alkal-

mazni, azaz a kibocsátások elkerülését és csökkentését prioritásként 

kell kezelni, és az NCS kreditek felhasználása mellett tovább kell 

folytatni. 

 

2. Az NCS kreditek átmeneti, de nem végleges megoldást jelent-

hetnek a nehezen csökkenthető kibocsátásokra. Bizonyos el-

kerülhetetlen kibocsátások okán mindig szükség lesz szén-dioxid-
elnyelőkre (ezen belül természetes elnyelőkre) a nettó zéró érték 

eléréséhez. Az NCS kreditek a hosszú távú fenntartható föld-

használatot támogató megoldásnak tekintendők. 

 
3. A természeti klímamegoldásokba történő beruházásoknak szi-

gorú környezetvédelmi és társadalmi óvintézkedéseket kell 

követniük, ez pedig segítheti az ENSZ Fenntartható Fejlődési 

Céljaival összhangban lévő egyéb előnyök megvalósulását is. 

 

4. Megbízható és ellenőrzött szén-dioxid mérési és elszámolási 
módszereket kell alkalmazni az NCS kreditek magas szintű 

beépülésének biztosítása érdekében. A kibocsátáscsökkentés-

nek és -megszüntetésnek valósnak, számszerűsítettnek és iga-

zoltnak kell lennie, az addicionalitás, a szivárgás és a tartósság 

kérdéseit megfelelően kell kezelni és – a kettős elszámolás elkerü-

lése érdekében – megbízható könyvelés alapján kell nyomon kö-

vetni. 
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Ezekre az alapelvekre építve az NCS Szövetség iránymutatást dolgozott ki az NCS kreditek vállalatok 

körében történő hiteles felhasználásának támogatására, amelyek kiterjednek a kereslet oldali jogosult-

ságra, a kínálat oldali minőségi kritériumokra és a magas integritású NCS-piacokat támogató piaci inf-

rastruktúrára is.  
 

 

Iránymutatások a természeti klímamegoldásokat is magá-

ban foglaló megbízható klímastratégia tervezéséhez 

 

Az NCS kreditek vállalati felhasználása nemcsak az önkéntes karbonpiacokon történő befektetéseket 
ösztönzi, hanem a kormányoknak és a szabályozó hatóságoknak is megadja a szükséges bizalmat ah-
hoz, hogy a nemzeti és nemzetközi NCS befektetések kibővítéséhez szükséges politikai kereteket és 
struktúrákat kialakítsák. Mivel a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5°C-ra történő korlátozásának lehe-
tősége egyre szűkül, ezek az intézkedések szükségesek a természetes szén-dioxid-elnyelők védelmé-
nek és fejlesztésének felgyorsítása érdekében. 

 

A természeti klímamegoldások bevezetésének ösztönzését azonban olyan magas integritású vállalati 
klímastratégiákkal kell elkezdeni, amelyek az éghajlatvédelmi törekvések fokozására összpontosítanak, 
miközben az ilyen lehetőségeket mint magas színvonalú átmeneti megoldást is felhasználják. Az NCS 
Szövetség kereslet-oldali jogosultsági kritériumainak kidolgozásával azt a célt tűzte ki, hogy minimál 
kritériumokat határozzanak meg a természeti klímamegoldások – vállalati klímastratégiákban való – 
hiteles használatához. 

 

A kritériumok két részre tagolódnak: vállalati útmutató a természeti klímamegoldásokat is magában 
foglaló megbízható klímastratégia tervezéséhez, valamint vállalati útmutató az NCS kreditek vásár-
lásához és felhasználásához.  

 

NCS-t is magában foglaló megbízható 

klímastratégia megtervezése  
 
1. Első alapelv: A Párizsi Megállapodással össz-

hangban lévő stratégia megléte és a csökken-
tési hierarchia követése.   
A vállalatoknak az NCS krediteket az ÜHG kibocsátás-
csökkentési hierarchia alkalmazásával összefüggés-
ben az 1-3. alkalmazási körbe tartozó kibocsátások 
csökkentésére kell felhasználniuk, mely hozzájárul, 
hogy az ágazat karbonmentesítése a Párizsi Megálla-
podás céljainak elérésével összhangban történjen, 
valamint egyéb intézkedéseket, mint például a dekar-
bonizációs politika támogatása, a megújuló energiafor-
rások növelése és a dekarbonizációs technológiákba 
való beruházás is támogasson. 

2. Az értéklánc összes kibocsátására irányuló 
vállalati terv kidolgozása és közzététele. 
A tervnek az 1., 2. és 3. alkalmazási körbe tartozó ki-
bocsátások kezelésére irányuló konkrét intézkedése-
ket és eszközöket kell felvázolnia a csökkentési hierar-
chiával összhangban, a fennmaradó kibocsátásokra 
szánt NCS-használat magyarázatával kiegészítve. 

3. Cselekvés: kezdő lépések először a saját ellá-
tási láncon belül. 
Egyes vállalatoknál az erdők, a mezőgazdaság vagy a 
földhasználat az üzleti tevékenység részét képezik. 
Ilyenkor a természeti klímamegoldásokat először az 
értékláncon belül kell alkalmazni a kibocsátás elkerü-
lésére és csökkentésére, valamint a mezőgazdasági 
területek globális felmelegedéssel szembeni ellenálló 
képességének javítására, pl. erdőirtás elleni kötele-
zettségvállalással. 
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4. A klímapolitika támogatása. 

A hatékony vállalati stratégiák felismerik a politikai ér-
dekérvényesítés fontosságát, hiszen így olyan helyi, 
nemzeti és nemzetközi politikákat tudnak előmozdítani 
és ösztönözni, amelyek támogatják, és egyben erősí-
tik is a természeti klímamegoldásokba történő beruhá-
zásokat a klímaváltozást mérséklő egyéb megoldások 
mellett. 

 

 

Iránymutatások az NCS kreditek vál-

lalati klímastratégia részeként tör-

ténő felhasználásához 

 

5. Hosszú távú vásárlási megállapodások kötése. 
A jövőbeli vásárlásra kiterjedő kötelezettségvállalás biz-
tosítja a beruházásokat és lehetővé teszi a hosszabb 
távú projektfejlesztést a tájszintű és nagy hatású projek-
tek esetében. 

 

6. Befektetés a magas színvonalú NCS kreditekbe. 
Az ilyen projektekbe és programokba történő befekteté-
seknek a lehető legnagyobb fenntartható éghajlati ha-
szonnal kell járniuk és minimálisra kell csökkenteniük a 
negatív társadalmi vagy környezeti következményeket 
az alábbiakban részletezett minőségi kritériumok sze-
rint. 

 

7. Átlátható jelentéstétel és a harmadik fél részéről történő ellenőrzés biztosítása. 
Független ellenőrzést és jelentéstételt kell alkalmazni a bruttó kibocsátások/felhasznált NCS kreditek 
mennyiségének és minőségének igazolására.  

 
 
 
 

A DEKARBONIZÁCIÓ MÉRTÉKÉNEK ÉS SEBESSÉGÉNEK MEGÉRTÉSE 
 
A csökkentési hierarchia központi szerepet játszik az NCS kreditek legjobb gyakorlat szerinti felhasználásában. A vállalati 

klímastratégiákban mindig a kibocsátás csökkentésének kell a legfőbb prioritásnak lennie. 

 

A kibocsátás elkerülésének és csökkentésének követelménye a szén-dioxid költségvetés koncepciójából ered, amely azt 

az üvegházhatású gáz-kibocsátási mennyiséget jelenti, amelyet összességében ki lehet bocsátani úgy, hogy a felmele-

gedés jóval a Párizsi Megállapodás céljaként előírt 2°C – sőt lehetőleg 1,5°C – alatt maradjon. Intézkedések hiányában a 

jelenlegi éves kibocsátások alapján 15 éven belül kimerítjük ezt a keretet, ezért sürgető feladat a gazdaság egészére 

kiterjedő azonnali és jelentős mértékű dekarbonizáció. 
 
Míg a globális szén-dioxid költségvetés a gazdaság egészét átfogó egyetlen értéket jelent, a szükséges dekarbonizáció-

nak – az egyes országok, ágazatok és vállalatok hozzájárulásával – az egyes szereplők szintjén kell megvalósulnia, és 

ezek a hozzájárulások összességükben biztosítják a szükséges dekarbonizációs eredmények elérését a rendelkezésre 

álló szén-dioxid-mentesítési lehetőségek kellő ismeretében. Mivel azonban a dekarbonizáció lehetőségei az ár, a techno-

lógiai feltételek vagy a kereskedelmi felkészültség tekintetében nem egyformák az egyes ágazatokban, a költségvetés 

hatékony elosztásának kidolgozása összetett feladatot jelent. 
 

Az egyik megközelítés a költségvetés országok, ágazatok vagy vállalatok közötti hatékony, a Párizsi Megállapodás céljai-

val összhangban levő elosztásának kialakítására törekszik. Ez egy összetett feladat, és az egyszerűsítés érdekében 

olyan szervezetek, mint a Science-based targets initiative (SBTi) nevű kezdeményezés, az Energy Transitions Commis-

sion, a Nemzetközi Energiaügynökség és mások is azon dolgoznak, hogy a Párizsi Megállapodás céljaival összecsengő 

iránymutatást és az ágazatoknak megfelelő dekarbonizációs utakat kínáljanak. A vállalatoknak támogatniuk kell az üveg-

házhatású gázok csökkentési hierarchiájának követésében kialakult legjobb gyakorlatot, valamint a párizsi célkitűzések-

kel összhangban lévő és tudományosan megalapozott célérték elfogadását. 7 

https://sciencebasedtargets.org/
https://www.energy-transitions.org/
https://www.energy-transitions.org/
http://iea.org/


 

 Az NCS kreditek minőségének meghatározása 

 

Azoknak a vállalatoknak, akik NCS krediteket szeretnének vásárolni, el kell igazodniuk a vo-
natkozó szabványok és programok összetett és széttagolt ökoszisztémájában. Ez a fejezet az 
NCSA iránymutatásait mutatja be a magas színvonalon megvalósítható természeti klímameg-
oldás projektek és programok, valamint a kreditek témakörében. 
 
Jó néhány iparághoz hasonlóan a termék minősége gyakran itt is a szállító minőségével függ 
össze. Mind a programszintű, mind a kreditszintű követelmények alapvetően fontosak az NCS 
kreditek és az önkéntes karbonpiacok integritásának biztosításához, ezért az NCSA az alábbi, 
a befektetések kapcsán a kredit programokra és az egyes NCS kreditekre vonatkozó alapel-
vek figyelembevételét ajánlja:  

 
 
 

1. Átlátható programirányítás: 
 

A kredit kiadásához használt ÜHG kredit 
programot olyan kormányzati vagy nonprofit 
szervezetnek kell irányítania, amely átlátha-
tóan határozza meg az ÜHG program irányí-
tását, a következőket is beleértve: 

 

a. A szervezet, a vezetőség, az ÜHG kredit 
programért felelős dolgozók, valamint a 
szervezetet felügyelő igazgatótanács sze-
repe és felelősségi köre. 

 
b. Az igazgatótanács, a vezetőség és a dol-

gozók körében az összeférhetetlenség 
elkerülését és enyhítését célzó szabályok 
betartatása. 

 
c.  Nyilvánosságra hozott panasz- és jogor-

voslati mechanizmusok.  
 

 

2. A nyilvánosság részvételére vonatkozó előírá-
sok 

 

A kredit kiadásához használt ÜHG kredit prog-
ramnak a közérdekű érintettekkel való haté-
kony konzultációra vonatkozó előírásokat kell 
megfogalmaznia a következőkről: 

 
 

a. Az ÜHG kredit program szabályainak és 
eljárásainak kidolgozása 

 
b. Számviteli módszerek 
 

 

c. NCS projektek és programok (illetékességi 

kredit esetén) 
 

Az érintettek észrevételeivel átláthatóan kell 

foglalkozni.  
 



 
3. Egyértelmű és átlátható számviteli szabvá-

nyok és módszerek: 
 

A kredit kiadásához használt ÜHG kredit programnak 
olyan számviteli szabványokat és módszereket kell 
közreadnia, amelyekkel biztosítható, hogy a kibocsá-
táscsökkentés és/vagy -megszüntetés: 

 

a. Valós  
A mérése, ellenőrzése és harmadik fél általi utólagos ellen-

őrzése pontos és konzervatív módon történt  
b. Addicionális   

Az NCS projekt vagy program nélkül fennálló szokásos üz-

letmenetet meghaladó ÜHG-csökkentés vagy -megszünte-

tés   

c. Reális és hiteles alapokra épül  
Csak az igazolható, óvatos módon becsült kibocsátási alapértéket meghaladó teljesítményre adható kredit azok-

ban az esetekben, amikor a kibocsátás nem egy program vagy projekt részeként történik Az alapértékeket rend-

szeresen újra kell számítani az NCS projekt vagy program típusának igazoltan megfelelőnek tekintett időkeretben. 

d. Nyomonkövetett  
Megfelelő módszertanok, eljárások és számítások alkalmazásával, meghatározott időközönként gyűjtött adatok 

alapján van számszerűsítve.  
e. Jelentésekbe foglalt  

Meghatározott időközönként közzétett, nyilvánosan hozzáférhető jelentésekben átláthatóan és teljeskörűen van 
dokumentálva.  

f. Hitelesített  
Egy független, akkreditált külső szervezet hitelesítette.  

g. Állandó  
Kredit csak olyan ÜHG csökkentésekre vagy megszüntetésekre adható ki, amelyek tartósak, vagy ha fennáll a 

megszűnés kockázata, az ÜHG kredit programnak több évtizedre kiterjedő követelményeket kell előírnia, valamint 

az elvesztett egységek pótlását támogató eszközzel ellátott, átfogó kockázatcsökkentő és kompenzációs mecha-

nizmust kell bevezetnie.  

h. A szivárgásra is kiterjed  
A kibocsátások – a természeti klímamegoldás projekt vagy program határain kívül eső – esetleges növekedésének 

felmérése, és adott esetben a potenciális kibocsátás mérséklése a projekt vagy program kialakításával, többek kö-

zött indokolt levonásokkal.  

i. Nem duplán kiadott vagy értékesített  

 

4. Környezetvédelmi és társadalmi biztosítékok: 
 

Az NCS krediteket eredményező tevékenységek semmilyen környezeti vagy társadalmi kárral nem járhatnak. Ezt 
megfelelő környezetvédelmi és társadalmi biztosítékok alkalmazásával kell igazoltan alátámasztani. 
 
A természeti klímamegoldás projekteknek és programoknak nettó pozitív környezeti és társadalmi előnyöket kell 
biztosítaniuk, kivéve, ha bizonyítható, hogy valamilyen okból kifolyólag ez nem alkalmazható.  

 

 

5. Hiteles igazolás alkalmazása: 
 

A kredit kiadásához használt ÜHG kredit programnak ismertetnie kell a független harmadik fél általi ellenőrzésre 

vonatkozó követelményeket, ezen belül a hitelesítésért/ellenőrzésért felelős szerv, a természeti klímamegoldás 

projekt vagy program és az ÜHG kredit program közötti összeférhetetlenség elkerülésére vonatkozó rendelkezése-

ket, a hitelesítés és/vagy ellenőrzés végrehajtására vonatkozó követelményeket, valamint a hitelesítésért/ellenőr-

zésért felelős szervek akkreditációjára és felügyeletére vonatkozó előírásokat.  
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6. Szilárd jogi háttér: 
 

A krediteket igazoló dokumentum a jogi megfelelés 
biztosítása mellett az összes kiadott egység keletke-
zésének és tulajdonjogának igazolására is szolgál. A 
kreditek kiadásához használt ÜHG kredit programok-
nak a következőket kell tartalmazniuk: 
a. Kötelező előírás arra vonatkozóan, hogy a projekt- 

és programfejlesztőknek jogi nyilatkozatokat kell 
benyújtaniuk, miszerint vállalják a benyújtott doku-
mentációra kiterjedő jogi felelősséget. 

 
b. A kiadott egységek jogi jellegének egyértelmű meg-

határozása. 
c. A jegyzék használatára vonatkozó feltételek, ame-

lyek további követelményeket határoznak meg a 
program jegyzékével közös műveletek körében. 

 
 

7. Nyilvános jegyzékben való nyomonkövethetőség: 
 

A krediteket egy nyilvánosan hozzáférhető, az alábbi 
alapvető funkciókkal rendelkező jegyzékben kell 

nyomkövethetővé tenni: 
a. Hozzáférés biztosítása a projekt vagy program 

alapjául szolgáló valamennyi információhoz, bele-
értve a projekt vagy program dokumentációját, az 
igazoló nyilatkozatokat és a jogi képviseleteket. 

 
b. Kreditek átlátható módon történő kiadása, visszavo-

nása és törlése, beleértve a tartalék gyűjtőszámlán 
levő krediteket is. 

c. Kreditek egyedi azonosítása, a kettős kibocsátás 
elkerüléséhez elegendő információt (típus, földrajzi 
elhelyezkedés, évjárat) tartalmazó egyedi sorszá-
mok segítségével. 

  
A jegyzéknek a kredit státuszának (kiadott, átruházott, visszavont, törölt) meghatározására is alkalmas-
nak kell lennie. 
Az ÜHG kredit programnak az alábbiak biztosítására szabályokat és eljárásokat kell megfogalmaznia: 

 

a. Valamennyi jegyzék-fiók tulajdonos: 
 

i. feleljen meg az „ügyfél ismerete” ellenőrzésen 
 

ii. fogadja el a jegyzék használatára vonatkozó, a használati feltételekben meghatározott jogi 

követelményeket. 
 

b. A jegyzék: 
 

i. megbízható jegyzékbiztonsággal és rendszeres biztonsági ellenőrzésekre vonatkozó előírások-
kal rendelkezzen. 

 
 

Az itt foglalt legfontosabb kritériumok kidolgozása a CORSIA Emissions Unit Eligibility 

[CORSIA Kibocsátási Egység Jogosultság] és az ICROA Code of Best Practice [ICROA 

Legjobb Gyakorlati Kódex] útmutatásai alapján történt, és a kritériumok jól tükrözik a 

TFSVCM szén-dioxid-kibocsátási alapelveit.7 

 
Bízunk abban, hogy alapvetően az NCS kreditek szállítói felelősek lesznek a minőség e 
dimenziók szerinti garantálásáért. Javasoljuk azonban, hogy a krediteket beszerző egyes 
vállalatok végezzék el a szükséges átvilágítást a beszerzéseik minőségének és környezet-
védelmi integritásának ellenőrzése végett.  

 

 
7.  A TSVCM megjegyzi, hogy biztosítani kell a nemzeti elszámolások "összeadódását", és így az egyes REDD+ projekteknek lehetőség szerint "be kell ágya-

zódniuk" az illetékességi programba.  
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Iránymutatások a természeti klímamegoldáso-

kat is magában foglaló klímastratégiák kom-

munikációjához 

 

Példamutató, hogy jó néhány vállalat nyilvánosan kommunikálja klímavédelmi törekvéseit. Az 
ambiciózus nyilatkozatok és részletes cselekvési tervek arról biztosíthatják a fogyasztókat, a 
munkavállalókat és a befektetőket, hogy a vállalat az üzleti ellenállóképességének növelése 
mellett támogatja a klímaválság enyhítésére irányuló erőfeszítéseket. 
 
Bár számos vállalat részletes terveket fogalmazott meg, jellemző, hogy a legfontosabb sajtó-
közleményekben és kommunikációs anyagokban a „nettó zéró” vagy a „szén-dioxid-semle-
ges”, „karbonsemleges” kifejezésekre utaló szalagcím-nyilatkozatokat tesznek. Noha ezen 
állítások meghatározása túlmutat e dokumentum keretein, ajánlott, hogy a vállalatok a követ-
kezetesség és az ambíciók összehasonlíthatósága érdekében a pontos szakkifejezések 
használatakor kövessék a legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat (pl. ISEAL Alliance 
/ ISO szabványok). 

 

A természeti klímamegoldás stratégiákra vonatkozó szakmai nyilatkozatok esetében az 
NCSA ajánlása arra irányul, hogy a vállalatok a nyilvános közleményeikben vegyék figye-
lembe az NCS kreditekhez kapcsolódó általános kommunikációs kockázatokat: 

 

1. Részleges kommunikáció: 
A tágabb klímastratégiával szemben a kizárólag az NCS kreditek felhasználását előtérbe 
helyező kommunikáció azt a kockázatot hordozza magában, hogy elhomályosíthatja a válla-

lat teljes éghajlatvédelmi törekvését. 

 

2. Átláthatóság: 
A konkrét projekt- vagy programberuházások ismertetésének vagy átlátható közlésének el-

maradása a kredit minőségével kapcsolatos kritikákhoz vezethet. 

 

3. Helyettesíthetőség: 
Ha a vállalatok a krediteket nem emelik ki átmeneti éghajlati megoldásként, az a kibocsátás-
csökkentéssel való helyettesíthetőség feltételezéseként és a kibocsátáscsökkentés prioritá-
sának hiányaként értelmezhető.  
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Az NCS kreditek támogatásához szükséges infra-
struktúra: globális karbonpiacok 

 
 
 

A nemzetközi karbonpiacok egy olyan 
mechanizmusra utalnak, melyen keresztül a 
vállalatok NCS krediteket szerezhetnek be 
és vonhatnak vissza. Az NCS Szövetség tá-
mogatja az összes ágazatra kiterjedő szigorú 
környezeti integritási szabályokkal és magas 
szintű kapcsolódó előírásokkal rendelkező 
nemzetközi karbonpiacok kialakítását. 
 
Bár a vállalatok jellemzően inkább a nemzet-
közi karbonpiacok felhasználói, mint fejlesz-
tői, az éghajlatváltozással kapcsolatos köte-
lezettségvállalások teljesítése érdekében a 
megnövekedett piaci részvétel, valamint a 
magánszektor politikai szerepvállalása és 
érdekérvényesítése felgyorsíthatja a szigo-
rúbb előírások és gyakorlatok kialakítását, és 
hozzájárulhat a piac jobb működéséhez és 
felépítéséhez.  
 

Az NCS Szövetség a nemzetközi karbonpia-
cok ambícióiról és integritásáról szóló San 
Jose elveket a karbonpiacok környezeti in-
tegritású fejlesztésének kulcsfontosságú 
alapelveinek tekinti. Megjegyezzük, hogy a 
San Jose elvek a Párizsi Megállapodás 6. 
cikkével kapcsolatos iránymutatás/ szabá-
lyok, módozatok és eljárások kidolgozásával 
összefüggésben kerültek megfogalmazásra. 
A 6. cikkhez kidolgozott nemzetközi szabá-
lyok keretein belül az alapelveket eredeti for-
májukban támogatjuk. Mivel azonban az 
NCSA a nemzetközi tárgyalások körén kívül 
eső megközelítéseket is tartalmaz, az alábbi 
elveket az eredeti nyelvezethez képest kiiga-
zítottuk. 
 

A San Jose elvek és az alábbiak mind általá-
nos elvek, és bár a kormányoknak, a vállala-
toknak és a civil társadalomnak törekedniük 
kell arra, hogy megfeleljenek az ilyen szándé-
koknak, ezen elvek mégsem értelmezhetők 
jogi követelményként vagy rendeletként. Mű-
ködtetésük nagyrészt a piaci mechanizmusok 
megfelelő kialakításán keresztül képzelhető el, 
bár meg kell jegyezni, hogy ezen elvek néme-
lyike közvetlenül a kormányok vagy más piaci 
szereplők hatáskörébe tartozik.  
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A nemzetközi piaci mechanizmusok alapelvei 
 

Minimális elvárások a stabil nemzetközi piaci mechanizmusokkal szemben: 

 

• A környezeti integritás biztosítása és a lehető legmagasabb szintű mérséklési törekvések lehe-
tővé tétele. 

• A globális kibocsátások átfogó mérséklése8 a globális üvegházhatású gáz-kibocsátások csök-
kentésének felgyorsítása érdekében. 

• A 2020 előtti egységek, kiotói egységek és engedmények, valamint az ezek alapjául szolgáló 

csökkentések felhasználásának tiltása a Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez.9 

• A kettős elszámolás elkerülésének biztosítása megfelelő kiigazítással, melynek esetében a ki-
bocsátáscsökkentési eredmények a nemzetileg meghatározott hozzájárulás céljára felhasznál-
hatók vagy nemzetközi kibocsátáscsökkentési célokra engedélyezhetők, valamint a piacok 
nemzetközi éghajlat-politikai célkitűzésekre való mindennemű felhasználása átlátható és meg-

bízhatóan elszámoltató legyen.10 
• A Párizsi Megállapodás hosszú távú hőmérsékleti céljának elérésével össze nem egyeztethető 

kibocsátási szintek, technológiák vagy szén-dioxid-intenzív gyakorlatok rögzítésének elkerülése. 
• Elismert szabványok alapján jóváhagyott és ellenőrzött megbízható, alapszintű módszertanok 

alkalmazása, amelyek támogatják a nemzeti kibocsátáscsökkentési hozzájárulás elérését is, és 
emellett figyelembe veszik a szakpolitikákat és szabályozásokat, és hozzájárulnak a Párizsi 

Megállapodás hosszú távú hőmérsékleti céljának eléréséhez. 
• A CO2-egyenérték használata a kibocsátások és az abszorpciók jelentése és elszámolása so-

rán, az átláthatóság, a pontosság, a következetesség, az összehasonlíthatóság és a teljesség 

elvének teljes körű alkalmazása mellett. 
• Megfelelő és nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúrák és rendszerek használata a megbízható 

és átlátható elszámoláshoz szükséges információk gyűjtésére, nyomon követésére és megosz-
tására. 

• Ösztönzők biztosítása a fejlődéshez, és minden fél támogatása a gazdaság egészére kiterjedő 

kibocsátási célok felé való elmozdulásban. 
• Hozzájárulás mindazon számszerűsíthető és előre jelezhető pénzügyi forrásokhoz, amelyeket 

az éghajlatváltozás káros hatásaival szemben különösen érzékeny fejlődő országok, mint ré-
szes felek az alkalmazkodás költségeinek fedezésére használhatnak fel. 

• A kapacitásépítés jelentőségének elismerése a 6. cikkben és az egyéb nemzetközi piaci 

mechanizmusokban foglalt lehető legszélesebb körű részvétel biztosítására. 

 

Ezeknek az elveknek legalább az 
összes piaci mechanizmusra vo-
natkozniuk kell, és nem korláto-
zódhatnak a természeti klímameg-
oldásokkal kapcsolatos mecha-
nizmusokra.   

 

A nemzetközi piaci mechanizmusok 
magas szintű környezeti integritását 
biztosító szigorú szabályoknak szé-
les körben alkalmazhatónak kell len-
niük, mellyel így megszüntethető az 
ágazatspecifikus rendelkezések 
szükségessége.  

 
 

8. A "globális kibocsátások átfogó mérséklése" (OMGE) fogalma a Párizsi Megállapodás 6. cikkének (4) bekezdése alapján került bevezetésre és elfogadásra. Az ENSZ éghaj-

latváltozási tárgyalásain részt vevő országok között azonban nézeteltérés alakult ki az OMGE működtetésének módjáról. Mivel az NCS Szövetség nemzetközi piaci mechaniz-

musokra vonatkozó fenti alapelvei a 6. cikknél tágabb értelemben alkalmazandók, nem támogatjuk a 6. cikk szerinti tárgyalásokon az OMGE működtetésére javasolt egyik 

konkrét megközelítést sem. Úgy véljük, hogy a nemzetközi piaci mechanizmusokat illetően lehetőség, de egyben feladat is, hogy azok szerepet játszanak a globális kibocsátás 

csökkentésére irányuló törekvések bővítésében. 
 

9. Az NCS Szövetség elismeri, hogy a „Nemzetközi légi közlekedés kibocsátáskompenzációs és -csökkentési rendszerének” (CORSIA) kísérleti szakaszában jelenleg csak a 

2020 előtti egységek támogathatók. Továbbá az NCS Szövetségben nincs egyetértés a 2020 előtti egységek önkéntes célokra történő felhasználásáról. 
 

10.  Bár egyértelmű, hogy megfelelés esetén a vonatkozó kiigazítások alkalmazandók (pl. nemzeti hozzájárulások vagy a CORSIA esetében), az NCSA-ban még nincs egyetér-

tés arról, hogy az adott kiigazítás vonatkozik-e az önkéntes szén-dioxid-piaci ügyletekre, és ha igen, miként.  
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Konklúzió 

 
 

A természeti klímamegoldások a klímaválság kezelésére irányuló globális enyhítési törekvé-
sek alapvető részét képezik. E megoldások teljes potenciáljának kiaknázásához sürgős ma-
gán- és állami beruházásokra van szükség a természetes szén-dioxid-elnyelőink védelmét, 
helyreállítását és növelését célzó projektek és programok kidolgozásához és méretének nö-
veléséhez. Az egyes vállalatok kulcsszerepet játszanak e beruházások megvalósításában, 
például a kibocsátásuk semlegesítésére vagy kompenzálására szolgáló NCS kreditek visz-
szavonása révén. 
 

Az ilyen intézkedéseknek azonban ki kell egészíteniük a belső karbonsemlegesítés formájá-
ban megvalósuló éghajlatvédelmi törekvéseket. A vállalatoknak ezért a kibocsátások elkerü-
lését és csökkentését kell előtérbe helyezniük azelőtt, hogy az NCS krediteket a fennmaradó 
kibocsátások kompenzálására használnák fel (ÜHG-csökkentési hierarchia). 
 

A csökkentési hierarchiát követve az NCS kreditek hozzájárulhatnak az éghajlatvédelmi tö-
rekvések általános bővítéséhez, ugyanakkor lehetővé tehetik a környezeti, társadalmi és 
gazdasági járulékos előnyöket biztosító projektekbe és programokba történő beruházásokat 
is. A természeti klímamegoldások nem csak a klímaválság fő okát tudják kezelni, hanem 
megfelelő potenciállal rendelkeznek arra is, hogy a következő generációknak rugalmas és 
biológiailag sokféle ökoszisztémákat építsenek ki. 
  
 

14 


