
TIME TO TRANSFORM 2021-2030

Természeti klímamegoldások üzleti
szemszögből



Program

14:00
Köszöntő

Kocsány János, ügyvezető igazgató, Graphisoft 

Park SE

14:05
Természeti klímamegoldások üzleti 

szemszögből 
Márta Irén, igazgató, BCSDH

14:15
Úton a karbonsemlegesség felé: a Magyar 

Nemzeti Bank tapasztalatai

Gyura Gábor, fenntartható pénzügyek 

főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

14.30
A természetre alapozott szén elnyelés 

lehetőségei és kihívásai
Sipos Katalin, igazgató, WWF

14.45 Műhelybeszélgetés résztvevők

15:25 Zárás Márta Irén, 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:



A Természeti Klímamegoldások Szövetség egyesíti az állami és
magán érdekelt feleket a karbonkompenzációba való befektetés
lehetőségeinek és akadályainak azonosítására új és a meglévő
piacokon a természetes klímamegoldások finanszírozásának
növelése érdekében. A Szövetség a tudásmegosztás és technikai
kapacitásépítés fórumaként is szolgál annak érdekében, hogy a
természetes klímamegoldások teljes potenciálját kiaknázhassák az
éghajlatváltozás visszaszorításában.



A 2030-ra kitűzött 55%-os cél eléréséhez a 
szén-dioxid-mentesítést az egész 
gazdaságban fel kell gyorsítani. A 
természetes klímamegoldások (NCS) olyan 
intézkedésekre utalnak, amelyek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 
csökkentik, például a természetes szén-
elnyelők leromlásának megállításával 
(Erdőirtás megállítása) vagy a szén 
megkötésével a természetes szén-nyelők 
növekedése révén. (erdősítés és 
ökoszisztéma helyreállítás).



A vállalatok kulcs szerepet játszanak a természeti klímamegoldások növeléséhez szükséges befektetések előmozdításában, hogy teljes
mértékben ki tudják használni az éghajlatváltozás mérséklésében rejlő lehetőségeket. Sok vállalat kezdi 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 járhat, ezért az NCS Alliance kidolgozott egy sor alapelvet és gyakorlatot.



1. Az NCS tovább növelheti és kell hogy növelje az
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekkel kapcsolatos

ambíciókat, inkább fokoza, semmint hígítva egy nemzet vagy
egy vállalat hozzájárulását a párizsi célokhoz. Az NCS-t az

ÜHG-kibocsátás-csökkentési hierarchiával együtt kell
használni, azaz a kibocsátások elkerülését és csökkentését

prioritásként kell kezelni, és az NCS-jóváírások felhasználása
mellett folytatni kell. 

3. Az NCS-beruházásoknak szigorú környezetvédelmi és
társadalmi biztosítékokat kell követniük, amelyek

hozzájárulhatnak az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival
összhangban lévő egyéb előnyök megteremtéséhez. 

2. Az NCS-kreditek átmeneti megoldást jelenthetnek a 
nehezen csökkenthető kibocsátásokra, de nem állandó

megoldást. Bizonyos elkerülhetetlen kibocsátások esetén szén-
dioxid-elnyelőkre – beleértve a természetes elnyelőket is –

mindig szükség lesz a nettó nulla eléréséhez. Az NCS-
krediteket olyan lehetséges megoldásnak kell tekinteni, amely

támogatja a hosszú távú fenntartható földhasználatot. 

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

integritásának biztosítása érdekében. A 
kibocsátáscsökkentésnek és -eltávolításnak valósnak, 
számszerűsítettnek és ellenőrzöttnek kell lennie, az 

addicionalitás, a szivárgás és az állandóság kérdéseivel 
megfelelően foglalkozni, és a kettős elszámolás elkerülése 

érdekében megbízható elszámolással nyomon kell követni. 

NCS ALLIANCE IRÁNYELVEK a természetes klímamegoldásokba
való befektetéshez



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.



BCSDH Race 2 Zero munkacsoportGyura Gábor, Jókuthy Laura

K A R B O NKIB OCSÁTÁ S  E LLE NS ÚLYOZÁSA  HA ZA I  TE R M ÉS ZETALAPÚ 
M EGO LDÁS OKK AL  

AZ MNB TAPASZTALATAI
JAVASLAT MUNKACSOPORTRA



AZ MNB TAPASZTALATAI
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MÉRFÖLDKÖVEK

2011 

• Környezet-
védelmi Vezetési 
és Hitelesítési 
Rendszer 
(KÖVHIR) 
bevezetése 

• Környezet-
védelmi 
Nyilatkozat 
auditálása az 
EMAS Rendelet 
alapján

• EMAS 
tanúsítvány 
megújítása 
évente

2014-2016 

• Készpénzgyártás
ban érintett 
leányvállalatok 
azonos 
környezeti 
menedzsment-
rendszert 
vezettek be, 
EMAS
tanúsítványt 
szereztek

• Székház: Very 
Good minősítés a 
BREEAM In-Use 
környezettudatos 
épületminősítési 
rendszerben

2017-2019

• Egységnyi 
bankjegyre jutó 
karbonlábnyom 
számítási modell 
kidolgozása a 
KÖVET 
Egyesülettel

• A rendszer 
fokozatos 
kiterjesztése a 
többi 
leányvállalatra

2020

• Környezeti 
Politika és 
Környezet-
védelmi Stratégia 
frissítése
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MÉRFÖLDKÖVEK

• Épületek és operatív működés környezeti központú fejlesztése

• A készpénzellátási lánc további környezettudatossági szempontú 
fejlesztése

• 2019-es nemzetközi konferenciák karbonlábnyomának ellentételezése

• 2020-as teljes operatív működés karbonlábnyomának ellentételezése

• Zöld Iroda minősítés megújítása

• 2022-re 30%-os kibocsátáscsökkentés (napelemes rendszer telepítése, 
megújuló villamos energia vásárlása)

• 2022-ben környezetvédelmi ajánlás a pénzfeldolgozó vállalatok 
működésére

• 2022-re a Logisztikai Központ Excellent szintre fejlesztése

• 2025-re 80%-os kibocsátáscsökkentés

• Fennmaradó kibocsátások ellentételezése minden évben hazai élőhely-
rehabilitációs projektekkel

2020-2022: Célkitűzések 
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A KARBONSEMLEGESSÉG LÉPCSŐI

Karbon-
semlegesség

Saját 
kibocsátások 

mérése és 
csökkentése

Tovább nem 
csökkenthető 

emisszió 
ellentételezése

Kibocsátások 
mérése 2009-

től

Mérési fókusz:
Energiafelhasz

nálás, üzleti 
célú utazás, 

hulladék

2020-tól 
Clim’Foot
adatbázis 
emissziós 
faktorai

alapján CO2e

2020-ban 
energiafelhasz

nálásunk: -
27%, üzleti célú 

utazás: -78%
Karbonkibocsát

ás: -32%

Kibocsátáscsökkentés nélküli ellentételezés a 
legdrágább megoldás, miközben nincs elég terület 

ehhez a bolygón!
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HAZAI TERMÉSZET ALAPÚ MEGOLDÁSOK, MÉRETGAZDASÁGOSSÁG

Karbonsem
-legesség

Saját 
kibocsátások 

mérése és 
csökkentése

Tovább nem 
csökkenthető 

emisszió 
ellentételezé-

se Geszt, Kőrös-Maros Nemzeti Park: 4082 t CO2e
27 hektár szántón

őshonos fafajok (alföldi zárt kocsányos tölgy, szil, nyár) telepítése
semlegesítés 2050-re, ezt követően további elnyelés a területen

2021: az MNB 2020-as 
teljes operatív 
működésének 

ellentételezése hazánkban

2020: 2019-es nemzetközi 
konferenciák 

ellentételezése hazánkban

Pápateszér: 120 t CO2e
1,5 hektár mocsárerdő rekonstrukciója
őshonos lombos égererdő telepítése

semlegesítés 2050-re  
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HAZAI TERMÉSZET ALAPÚ MEGOLDÁSOK, MÉRETGAZDASÁGOSSÁG



JAVASLAT A 

MUNKACSOPORTRA
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A természetalapú 
ellentételezés mint 

lehetőség 
megismertetése a 
hazai vállalatokkal

Karbonsemlegességre 
nyitott vállalatok 

számára 
megkönnyíteni a 
természetalapú 
ellentételezést 

Potenciálisan: 
projektaggregálási 

forma (pl. alap) 
kialakítása

CÉLOK

Alapelv: a tovább már nem csökkenthető 
emissziók ellentételezéséről beszélünk!
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Vállalatok, 
amelyekben 

bizonyos fokú 
nyitottság vagy akár 
elköteleződés már 

van a 
karbonsemlegesség 

felé

Nincsen ETS hatálya 
alatt

CÉLKÖZÖNSÉG, SCOPE

Ami nem fér bele a munkacsoport tematikájába:
• karbonlábnyom mérése

• karbonlábnyom csökkenése
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• Vállalati keresleti oldal (rezervációs árak, elvárások a 
hitelesítésről stb.)

• Ellentételezési kínálati oldal (ökoszisztéma előnyök, 
elméleti biokapacitás itthon stb.)

Írásos elemzés a 
természetalapú 

ellentételezés hazai 
lehetőségeiről

• Szabályozási, technikai stb. akadályok 

• Lehetséges ösztönzők

• Nyitott kutatási kérdések

Írásos elemzés arról, mi 
lenne szükség ahhoz, hogy 

több természetalapú 
ellentételezés történjen

• Előzetes hipotézisünk: a fix költségek csökkentése, 
mérethatékonyság miatt „megérné”

Ideális esetben: vázlatos 
konstrukció egy projekt-
aggregáló szerveződésre 

vonatkozóan

A MUNKACSOPORT LEHETSÉGES OUTPUTJAI

Nem tudjuk, mi lesz a közös gondolkodás végeredménye, ezért az output szükségszerűen nyitott…
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JAVASLAT A KERETEKRE

Havi 1 megbeszélés előre kitűzve

Lehetőség „konzultatív” és 
„tevőleges” részvételre

A tevőleges résztvevők az ülések 
között kutatnak, egyeztetnek, írnak

Javasolt zárás: 2022. december



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

gyurag@mnb.hu; 
jokuthyl@mnb.hu



A természetre alapozott 
szén elnyelés lehetőségei 
és kihívásai

WWF Magyarország Alapítvány

BCSDH Race to zero munkacsoport ülés; 2022. március 10.



A WWF és a karbon 

ellentételezés
Mind az önkéntes karbonpiacon, mind pedig a jelenlegi vállalati 

gyakorlatban keverednek az előremutató jó példák és a kifejezetten 

káros gyakorlatok. 

Az offsetting környezetvédelmi szabályozottsága hiányos, az önkéntes 

karbon kreditek rendszere piaci önszabályozáson alapul. 

A kizárólag CO2 elnyelés szempontú megközelítés olyan 

megoldásokhoz is vezethet, melyek egyéb környezeti szempontból (pl: 

élővilág védelme) kifejezetten kárt okoznak. 

A karbon elnyelésre és tárolásra jelenleg nem áll rendelkezésre 

nagyüzemi műszaki technológia, a biológiai megoldásoknak viszont 

találkoznia kell  természetvédelmi és ökológiai elvárásokkal.

A rossz gyakorlatok általában is ronthatják a természetre alapozott 

megoldások (NbS) megítélését, ami viszont a klíma alkalmazkodás 

kulcsfontosságú eszköze.

A WWF hazai és nemzetközi 

szinten is a környezeti 

szempontból helyes és 

hatékony klíma megoldásokért

dolgozik. 



A természetre alapozott megoldások elve



Kibocsátás-csökkentés és ellentételezés 

használata a karbonsemlegességhez

• Az első lépésnek a kibocsátás-csökkentésnek 

kell lennie, addig a pontig, amíg ez 

technológiailag és gazdaságilag lehetséges. 

E
lle

n
té

te
le

z
é

s
C

s
ö
k
k
e

n
té

s

1.

2.

A tovább nem csökkenthető kibocsátásokat 

(például interkontinentális repülőutak, 

energiahatékonysági beruházások után 

fennmaradt hőfelhasználás) ellentételezéssel 

lehet kiváltani.



Miért nem lehet csak ellentételezni?
Átmeneti megoldás egy hosszútávú problémára 

Forrás: IPCC



€

CO2 ellentételezés elve (offsetting) 

Egyes tevékenységek CO2

kibocsátását nem lehet nullára 

csökkenteni. 

Az ilyen elkerülhetetlen emisszió 

kiváltása szénelnyelő tevékenység 

támogatásával lehetséges.

1 2

A támogatott projekt kritériumai:

Addicionális, azaz nem valósulna meg 

a támogatás nélkül.

Igazolhatóan eléri a kiszámított CO2

csökkentést.

Elszámolható, a megkötött CO2–t csak 

egyszer használják ellentételezésre. 

Nettó karbonmérleg így nullára hozható. 

A CO2 megkötés vagy csökkentés mellett fontosok a 

járulékos társadalmi, gazdasági, környezeti hatások.

Járulékos károk VS Járulékos hasznok 

3



Zöldrefestés és környezetrombolás

Sok szereplő szerint a ‚’net zero’ helyett 

‚’real zero’ kell
- Greenpeace szerint az ellentételezés greenwashing.

- COP26 Glasgow, törzsi vezetők tüntetése a 

karbonkreditek és az NbS ellen.

- Az Oxfordi Egyetem is az NbS ellentételező 

projektekkel való visszaélésekre hívja fel a figyelmet.

Konkrét példa: Shell
• Nem társul kibocsátáscsökkentéssel

• Az indonéz Kantingan projektnél az erdő leégett, 

őslakosok szorultak ki, és a számítási metodológiával 

is gondok voltak. 

• A Cordillera Azul projektnél 7$/t kreditárból a sok 

tranzakció, bróker, és közbenső ember után csak 1$ 

jutott a nemzeti parkhoz, azaz ennyi jutott effektíve az 

elnyelésre. 

• Holland fogyasztóvédelmi hatóság elítélte 

(Bloomberg)

Elhibázott hazai NbS: Oxyfa karbon-klíma ’erdők’

Kép: Magyar Mezőgazdaság Online, Nagyberényi 

smaragdfa (Paulownia hibrid) iültetvény.

https://www.greenpeace.org/international/story/50689/carbon-offsets-net-zero-greenwashing-scam/
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/cop26-climate-summit-indigenous-offsetting-b1951289.html
https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/news/on-the-misuse-of-nature-based-carbon-offsets/
https://redd-monitor.org/2019/12/12/indonesias-katingan-redd-project-sells-carbon-credits-to-shell-but-that-doesnt-mean-the-forest-is-protected-its-threatened-by-land-conflicts-fires-and-a-palm-oil-plantation/
https://redd-monitor.org/2019/12/12/indonesias-katingan-redd-project-sells-carbon-credits-to-shell-but-that-doesnt-mean-the-forest-is-protected-its-threatened-by-land-conflicts-fires-and-a-palm-oil-plantation/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-27/dutch-ad-watchdog-tells-shell-to-pull-carbon-neutral-campaign
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/07/19/europaban-egyedulallo-nagyberenyi-karbonklima-ultetveny


Jó példa: WWF – Velux partnership

Felelősségvállalás a történelmi kibocsátásokért

Kibocsátás csökkentés 2030-ig: 
• 100% saját kibocsátás csökkentés 

(scope1&2) 

• 50% csökkentés a beszállítóknál 

(scope3)

Történelmi kibocsátások 

ellentételezése 2041-ig
• 5,6 millió tCO2 megkötés, mely 25% 

puffert tartalmaz

• 5 újraerdősítési projekt trópusi, magas 

biodiverzitású régiókban (Uganda, 

Myanmar)

• Krediteket termel, de nem kerül piacra



Vállalati oldalról a jó ellentételezés…

Csak egy eszköz a sok közül a 

karbonsemlegesség elérésében, és minden 

esetben ambíciózus kibocsátás csökkentéssel 

társul.

A projektben a cég részt vesz, közvetlen 

kontrollt képes gyakorolni felette. 

Biztonsági tartalékot tartalmaz elnyelésből. 

Korrekt kommunikációval társul. 

A projektet a fogyasztóinak és a saját 

munkatársainak a szemléletformálására is 

felhasználja a cég. 

Ruzsa, LIFE MICACC projekt. 

Kisléptékű vizesélőhely-helyreállítás belterületen.  



Egy természetre alapozott 

karbon elnyelés projekt akkor jó, ha…

A termőhelyhez és a természetföldrajzi területhez illeszkedő 

őshonos, természetes élőhelytípust hoz létre, mely hosszú távon 

önfenntartóvá válhat.

Garantáltan nem okoz környezeti károkat, ugyanakkor a környezeti 

előnyei túlmutatnak a szénmegkötésen és - lehetőség szerint -

Magyarország környezeti állapotát javítja. 

Az élőhely fennmaradására és helyes használatára a projekt 

hosszú távú jogi garanciákat biztosít.

A megvalósítás helyi partnerségben valósul meg, és a helyi 

érdekeltek (tulajdonos/önkormányzat/állami kezelő/helyi NGO/stb..) 

segítik a projekt társadalmi hasznosulását.

A projekt rendszeres monitorozása megoldható. 

A környezeti hasznok bemutatása és kommunikációja része a 

projektnek. 

Pápateszér, 1,5 hektár újraerdősítése a 

település mellett 



Kihívások és nyitott kérdések

● Önkéntes karbon piachoz való viszony: kredit, nem kredit? Milyen időtávlatban vesszük figyelembe az 

elnyelést?  

● Milyen árszintet hajlandó megfizetni a piac egy prémium környezeti megoldásért? Milyen feltételek 

mellett? Hogyan lehet a klíma alkalmazkodási hasznokat figyelembe venni? 

● Hogyan optimalizálható az offsetting források és az élőhely projektek társítása (1:1 az esetek jelentős 

részében nem hatékony)? Kollektív projektek?

● Tulajdonviszony vs. hosszú távú környezeti elköteleződés - hogyan vonhatóak be a magánterületek? 

● Klíma alkalmazkodás vs. elnyelés: hogyan helyezhetők el az offsettingben a vizes élőhelyek, amelyek 

klíma alkalmazkodás szempontjából kiemelten fontosak, de az elnyelési kapacitásuk körülmény függő? 

● Hogyan harmonizálható Magyarországon a természetre alapozott elnyelés más környezet- és 

klímapolitikai témakörökkel (Nemzeti Ökológiai Hálózat, NÉS & NEKT, Green Deal, restoration law, stb)?

● …



Köszönöm a figyelmet! 

További olvasmányok:

WWF útmutatója karbonkreditek 

vásárlásához (ENG, 2019)

Beyond Carbon Credits: A Blueprint for 

High-Quality Interventions that Work for 

People, Nature and Climate (ENG, 2021)

https://www.worldwildlife.org/publications/wwf-position-and-guidance-on-voluntary-purchases-of-carbon-credits
https://wwf.panda.org/wwf_news/?4308716/beyond-carbon-credits-blueprint


Köszönjük


