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Race to Zero munkacsoport



Program

14:00 Köszöntő Márta Irén, ügyvezető igazgató, BCSDH

14:05 Az építőipar digitalizációjának hatása 
az iparág hatékonyságára és CO2 
kibocsátására

Livják Csaba, alapító, vezető tervező, 

BuildEXT Kft.

14:35 Szakmai iránytű a környezetbarát 

napelemparkok fejlesztéséhez

Dr. Farkas Gábor, ügyvezető igazgató, 

SolServices Kft.

14.05 Helyszínbejárás résztvevők

15:25 Zárás Márta Irén, ügyvezető igazgató, BCSDH



Versenyjogi emlékeztető

• Árazás, költségek

• Beszerzési, szállítási-, 
disztribúciós stratégiák

• Marketing és reklámstratégia

• Vevő információk

A beszélgetés során 
kerüljük az olyan 

versenyjogi 
szempontból, 

üzletileg érzékeny 
témákat:



Race to Zero program támogatók
Főtámogató:

Támogatók:

Kiemelt támogatók:

Üzleti ebéd házigazda:



Főbb témakörök az év során
1. A nettó zéró átállás finanszírozása
2. Ambiciózus célok kitűzését segítő eszközök (SBTi, ÜHG Protokoll …) 
3. Tagsági kezdeményezések és gyakorlatok megosztása

Üzleti ebéd és díjátadó
• 2022. október 13.

Munkacsoport ülések
• Március 10. 14:00 – MNB 

kezdeményezés: Aggregált, természet 

alapú karbonsemlegesítési megoldások

• Március 29. 14:00 – BuildEXT
• Október 4. 14.00

Race to Zero szakmai munka 2022



Szakmai programterv - 2022

Kereslet-kínálat 
program

Január 25.

Kerekasztalok
Vállalatvezetői  
beszélgetések

Május 17., 
május 25., június 1.

Fenntartható jövőért díj
pályázati időszak: 

Június 1.- július 31.

Jövő vezetői program 2023 
pályázati időszak: 

Szeptember 1. – október 31.

Üzleti ebéd és díjátadó
Október 13.

Körforgásos 
Gazdaság Summit

November 24.

BCSDH Tisztújító
Taggyűlés 

Február 22.

„A jövő vezetői”
9. évfolyam: 
Január 19. –
október 7.

AKADÉMIA
Április 13.
Május 11.
Június 7.

BCSDH hétvége
Május 27-28.

Felmérés
A tagvállalatok 

fenntarthatósági 
érettségéről

How to finance
Net Zero

Ambitions?
Január 26.

Business Ambitions
Forum

Május 10.



TIME TO TRANSFORM 2021-2030

Az építőipar digitalizációjának 
hatása az iparág hatékonyságára és 
CO2 kibocsátására



TIME TO TRANSFORM 2021-2030

Szakmai iránytű a környezetbarát 
napelemparkok fejlesztéséhez



Bemutatkozunk
NAGY BEÉPÍTETT KAPACITÁSÚ 
NAPELEMPARKOKAT FEJLESZTÜNK

DR. FARKAS GÁBOR

ügyvezető Igazgató 



• A SolServices Kft. 2017-ben azzal a céllal jött létre, hogy nagy 

beépített kapacitású napelemparkok fejlesztésével és 

engedélyeztetésével foglalkozzon

• Mára piacvezetők vagyunk – közel 1000 MW teljesítményű 

napelempark fejlesztését végeztük el

• Saját beruházásban jelenleg épül a közel 140 MW kapacitású 

Lumen Park Szolnok újgenerációs napelemparkunk

• Jelenleg 20 munkatárssal dolgozunk, akik a fejlesztés egy-egy 

specifikus területének a szakértői

1000 MW fejlesztés eddig

SAJÁT SZAKÉRTŐI TEAM



Race to Zero munkacsoport

Business Council for Sustainable Development

Hungary

2022. március 29.



Mi motivált bennünket a 
White Paper létrehozására? 



A nagyméretű napelemparkok 
nélkül nincs karbonsemleges 
áramtermelés

A világ becsült bruttó PV-kapacitás növekedése 2060-ig 

Előrejelzés Európa villamosenergia-termelésére 2050-ben  

Az új Nemzeti Energiastratégiában központi szerepet kap a 

napelemes kapacitások bővítése

• 2030-ra 6000 MW-ra emelkedjen a hazai beépített fotovoltaikus kapacitás

• 2040-re megközelítheti a 12000 MW-ot 

A 6000 MW fotovoltaikus erőművi kapacitás fenntartható megvalósítása csak 
úgy képzelhető el, hogy azok környezet- és természetbarát módon, az adott 
terület ökológiai elvárásainak és jellemzőinek lehető legteljesebb 
figyelembevételével jönnek létre. 



• Klímavédelmi célok 

támogatása

• Ellátásbiztonság 

növelése(megtermelt 

energia, kapcsolódó 

hálózatfejlesztések)

• IPA

• Beruházói CSR 

programok

A napelemparkok fenntarthatósági 
dimenziói

• Energiatermelés 

maximalizálása

• Mérethatékonyság

• Üzemeltetési költségek 

optimalizálása

TÁRSADALMI 

HASZNOSSÁG

GAZDASÁGI 

MEGTÉRÜLÉS

• Területek hosszú távú

pihentetése, ugaroltatás

• Új típusú életterek kialakulása

• Biodiverzitás növekedés

• Talajtani és vízháztartásbeli

pozitív változások

KÖRNYEZETI-ÖKOLÓGIAI 

ÉRTÉKTEREMTÉS



Továbbfejleszthető-e a 
napelemparkok környezeti-ökológiai 
értékteremtése?

A SolServices Biomonitoring Program 

első, állapotfelmérő fázisának 

eredménye:  

• A nagyméretű napelemparkok jellemzően 

intenzív monokultúrás mezőgazdasági művelés 

alatt állt területeken létesülnek – a terület 

környezeti alapállapota leromlott, jellemzően 

különleges természeti értéket nem képvisel.

A napelemparkoknak alapvetően van pozitív 

környezeti hatása: 

• A terület 90%-a érintetlen marad a panelsorok között 

és alatt – ugaroltatáshoz hasonló talajvédelem

• Minimális a gépi üzem

• Jellemzően nincs vegyszerhasználat

• Változatos élőhelyek jönnek létre

• Kedvezően hat a talaj vízháztartására

A pozitív hatások elősegíthetőek és erősíthetőek 
az ökológiai gazdálkodás elveinek átültetésével 

MIKÉNT? ERRE KERSTÜK A VÁLASZT!



Hogyan zajlott 
a White Paper kidolgozása?



KOMPLEX PROMLÉMA – SZÉLES 
SZAKÉRTŐI-SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS

KÖRNYEZETIPARI 
KOMPETENCIA –
TERMÉSZETI 
ÁLLAPOT 
FEJLESZTÉSE 
IPARI 
KÖRNYEZETBEN

ENERGETIKAI 
KOMPETENCIA –
NAPELEMPARKOK 
FELESZTÉSE ÉS 
ÜZEMELTETÉSE

TERMÉSZETVÉDELMI 
KOMPETENCIA



Csaknem egy éves munkafolyamat

ELSŐ FÁZIS

Nemzetközi benchmarkok és 

szakirodalom vizsgálata, a szakmai 

iránytű sarkalatos szakmai 

kérdéseinek megfogalmazása

HARMADIK FÁZIS ÖTÖDIK FÁZIS

Szakmai iránytű szövegének, 

vizuális anyagának  véglegesítése

kiadvány tördelése, weboldal 

létrehozása

Első szakmai vázlat összeállítása 

házon belül, potenciális szakmai 

partnerek megkeresése

.

MÁSODIK FÁZIS

One-to-one iteratív egyeztetések, 

szakmai javaslatok beépítése az 

anyagba

.

.

NEGYEDIK FÁZIS

Első munkaanyag kiküldése 

partnereknek, visszajelzések 

beépítése a munkaanyagba

.

.



A végeredmény: 
White Paper print és online



A WHITE PAPER HAZAI, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI SZINTEN IS 
EGYEDÜLÁLLÓ ÚTMUTATÓ A TERMÉSZETBARÁT 
NAPELEMPARKOK FEJLESZTÉSÉHEZ, LÉTREHOZÁSÁHOZ ÉS 
ÜZEMELTETÉSÉHEZ

Meghatározza a természetbarát napelemparkok létesítésének 
alapelveit

Bemutatja a természetbarát napelemparkok létesítésének 
eszközrendszerét:

• útmutató a megfelelő növénytársulások kialakításához

• útmutató az állatbarát (rovarok, kétéltűek és hüllők, 
rágcsálók és apróvadak, madarak, nagyvadak, 
denevérek) napelempark kialakításához

Listázza a releváns, jelenleg hatályos jogszabályokat

Felsorolja az elérhető természetvédelmi adatbázisokat és 
térképgyűjteményeket, a nemzeti park igazgatóságok 
elérhetőségeit

EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON, EGY 

FIKTÍV NAPELEMPARK 

PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 

SZEMLÉLTETI A 

MEGVALÓSÍTÁS GYAKORLATI 

LÉPÉSEIT



A White Paper értékteremtése

Regionálisan és európai szinten is egyedülálló 

know-how 

Kézzel fogható, praktikus megoldások a 

természetbarát újgenerációs napelemparkok 

fejlesztéséhez, építéséhez és üzemeltetéséhez 

A bemutatott eszközrendszer minimális költségek 

mentén telepíthető, sőt sok esetben a üzemeltetési 

kiadások optimalizálásán (gyepápolás, vadkárok 

megelőzése) keresztül megtakarítást eredményez 

az üzemeltetőnek

A dokumentum létrejötte – a széles iparági és 

környezetvédelmi szakértői összefogás példája –

más iparágak szereplőit is hasonló 

együttműködésekre és szakmai iránytűk 

létrehozására sarkallhat



Köszönöm a figyelmet!
www.ujgeneraciosnapelempark.hu



TIME TO TRANSFORM 2021-2030

Helyszínbejárás



Köszönjük


