
TIME TO TRANSFORM 2021-2030

Cél a nettó zéró, de hogyan?
Race to Zero munkacsoport / 10.04. 



Program

14:00 Köszöntő Márta Irén, ügyvezető igazgató, 

BCSDH
14:05 Házigazda köszöntő 

Mit teszünk a klímavédelemért?
Pesti Tímea, vezérigazgató, 

LeasePlan
14:15 ’Towards Net Zero’ felmérés főbb eredmények Borek Flóra, menedzser, 

Deloitte
14:30 Fenntarthatósági célok kitűzése és elérése Jenei Attila, ügyvezető, 

denkstatt
14:50 Egy kkv klímavállalása Szarvas Gábor, ügyvezető 

igazgató, Greenbors Consulting

15:10 Konzultáció és networking



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:



Mit teszünk a klímavédelemért?

Pesti Tímea, vezérigazgató, LeasePlan



RACE TO ZERO
Cél a nettó zéró, de hogyan?

PESTI TÍMEA, vezérigazgató, LeasePlan Hungária Zrt.



19 400 autó

75 mrd HUF

1600 Ügyfél

1060 Partner

120 Kolléga



‚DRIVING TO ZERO’ PILLÉREK:

1. BOLYGÓNK VÉDELME

2. SZOCIÁLIS JÓLÉT

3. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS



EV100 – elektromos flotta 2030-ra
EV tanácsadás
E.ON együttműködés
ESG riport & célok
Irodaépület - energia, nagyság, működés
Klíma vészhelyzet – „képviselete”
BCSDH - karbon-tudatosság támogató





GREENDEPENDENT 
INTÉZET 
SEGÍTSÉGÉVEL

MINDEN ÉVBEN 
FAÜLTETÉS 
(kollégák, ügyfelek, beszállítók 
családostól)

KARBONTUDATOS 
RENDEZVÉNYEK









’Towards Net Zero’ felmérés főbb eredményei

Borek Flóra, menedzser, Deloitte



BCSDH Towards Net Zero felmérés 2022
2022. október 4.
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Kibocsátáscsökkentés területei
• Eszköztár
• Ösztönzők & akadályok

02

Résztvevő vállalatok & fő eredmények bemutatása
• Célkitűzések 
• Net zero vállalások alakulása a tavalyi felméréshez képest
• Lehetséges magyarázatok

01

Towards Net Zero – 2022. év felmérésének eredményei 1

2

Jelentéstétel & nemzetközi kezdeményezések
Konklúzió

03
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© 2021 Deloitte Magyarország
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Résztvevő vállalatok & főbb
eredmények bemutatása
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A felmérésre 63 kiértékelhető válasz érkezett, mely közel azonos a 2021-es 
évben készült felmérésre adott 61 kiértékelhető válasszal.

Towards Net Zero felmérés 2022 legfőbb eredményei 

A vállalatok

73%-a,

azaz 46 vállalat tervezi a 
karbonsemlegességet legkésőbb 
2050-ig. 36-nak van konkrét ÜHG-
kibocsátáscsökkentési célja. 

Tavaly csupán a vállalatok 31%-ának
volt net zero célja.

2
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A felmérésen résztvevő vállalatok (%):

© 2022 Deloitte Magyarország
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A kibocsátáscsökkentési céllal rendelkező vállalatok száma jelentősen nőtt. A 
kibocsátásaikat mérő vállalatok száma viszont stagnál.

Towards Net Zero felmérés 2022 legfőbb eredményei 

A vállalatok

79%-a

rendelkezik kibocsátáscsökkentési 
céllal, viszont csak a 44%-a méri 
legalább a scope 1 & 2 
kibocsátásait.

© 2022 Deloitte Magyarország

Legfőbb megállapítások

Több, mint megduplázódott a karbonsemlegességet megcélzó 
vállalatok aránya a tavalyi felméréshez képest. 

A vállalatok 79%-a rendelkezik valamilyen*
kibocsátáscsökkentési céllal, viszont csak 60%-ának van 
konkrét célja és csak 44% méri legalább a scope 1, 2 
kibocsátásait 

19 vállalat

46 vállalat 

2021

2022

*karbonsemlegességre törekvés + konkrét kibocsátáscsökkentési céllal rendelkező vállalatok
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Az értéklánc mentén keletkező kibocsátásokat (“scope 3”) csupán 13 vállalat 
(20%) méri fel. Majdnem kétszer ennyi vállalatnak viszont van scope 3-ra
vonatkozó célkitűzése. 

Towards Net Zero felmérés 2022 legfőbb eredményei 

A vállalatok

35%-a

azaz 22 vállalat rendelkezik scope
1,2 és 3-ra vonatkozó céllal, viszont 
csupán 13 méri az értékláncon belül 
keletkező kibocsátásokat. 

© 2022 Deloitte Magyarország

Konkrét scope-okra vonatkozó kibocsátáscsökkentési 

célok  ( 36 vállalat)
4

10

22

Scope 1: Saját működésből származó ÜHG kibocsátás

Scope 1 + 2: Saját működésből származó ÜHG kibocsátás és beszerzett energia

Scope 1 + 2 + 3: Saját működésből származó kibocsátás, beszerzett energia és az értéklánc
mentén keletkező kibocsátások

Nincs lehatárolva bizonyos "Scope-ok" mentén

2
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A vállalatok csupán 30%-ának van tudományosan megalapozott 
kibocsátáscsökkentési célja, viszont már 73% rendelkezik net zero ambícióval

Towards Net Zero felmérés 2022 legfőbb eredményei 

A vállalatok céljainak

30%-a

tudományosan megalapozott. A 
jelenleg ÜHG-kibocsátáscsökkentési
célokkal rendelkező vállalatok közel 
60%-a nem a célkitűzéseinek 
megfelelően méri fel a 
kibocsátásait.

© 2022 Deloitte Magyarország

Rendelkezik ÜHG-kibocsátáscsökkentésre irányuló célkitűzésekkel a vállalat?
19 19

13

7

5

Igen, tudományosan megalapozott ÜHG-kibocsátáscsökkentési célokkal
rendelkezünk*
Igen, rendelkezünk ÜHG-kibocsátáscsökkentési célokkal, de ezek egyelőre nem
tudományosan megalapozottak
Nem rendelkezünk ÜHG-kibocsátáscsökkentési célokkal, de tervezzük bevezetésüket
2025-ig
Nem rendelkezünk ÜHG-kibocsátáscsökkentési célokkal, de szeretnénk megismerni a
lehetőségeket
Nem rendelkezünk és egyelőre nem tervezzük ezek meghatározását
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A kibocsátáscsökkentés 
területei 
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Milyen tevékenység révén szándékozza elérni a vállalat 
a működéséből adódó kibocsátások csökkentését?

© 2022 Deloitte Magyarország

Erőforráshatékonyság

Energiahatékonyság

Megújuló energia

Szénmegkötés

Belső széndioxid ár

Offsetting

Mitigációs tevékenységek

A legnépszerűbb eszközök a 
kibocsátáscsökkentésre – az előző évhez 
hasonlóan – az energiahatékonysági beruházások 
és megújuló energia használata. 

A vállalatok körében legnépszerűbb taktikák a működésből 
adódó kibocsátások csökkentésére:

Offsetting természetalapú megoldásokkal (erdősítés, 
erdőírtás megfékezése) Magyarországon vagy 
külföldön. A vállalatok (n=5) 2-20 ezer tonna CO2-
kibocsátás kompenzációját tervezik.

Erőforráshatékonyság növelése a nyersanyag 
felhasználás csökkentésével

Energiahatékonyság növelése

Megújuló energiaforrások használata
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A válaszadók (n=19) nagy része valószínűleg támogatna hazai offsetting projekteket, illetve szívesen ismerné meg a 
lehetőségeket, különböző előfeltételek teljesülése esetén.

Offsetting

7

6

6

1

Amennyiben lehetősége lenne az  offsetting során hazai projektet támogatni a 
magyar biodiverzitás és lokális kockázatok csökkentése céljából, választaná-e ezt a 

megoldást?

a) Igen, mindenképpen
b) Részben
c) Egyelőre nem, de meg szeretnénk ismerni a lehetőségeinket
d) Nem

Válaszadási arány: 28%

© 2022 Deloitte Magyarország

63%-a

támogatna hazai projekteket, 
amennyiben ez hozzájárulna az ESG-
rating javításához.

84%-a 

támogatna hazai projekteket, 
amennyiben a projekt 
Magyarországon vagy nemzetközileg 
hitelesített.

53%-a

támogatna hazai projekteket, 
amennyiben a projekt 
megvalósításának költsége nem 
haladja meg, vagy nem haladja meg 
jelentősen a külföldi projektekét.

A válaszadók (n=19):
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Milyen tevékenység révén szándékozza elérni a vállalat 
az értékláncában, azaz a közvetett kibocsátások 
tényleges csökkentését? 

© 2022 Deloitte Magyarország

Beszállítók
kibocsátáscsökkentése

Alacsonyabb ÜHG-
kibocsátással rendelkező
alapanyagra való átállás

Szállítmányozásból
adódó ÜHG-kibocsátás

csökkentése

Körforgásos megoldások

Üzleti utak csökkentése

Kibocsátáscsökkentés a
vállalat befektetéseiben

Hulladékkezelésből
származó ÜHG-

kibocsátás csökkentése

Offsetting

Mitigációs tevékenységek az értékláncban

A legnépszerűbb eszközök a közvetett kibocsátások 
csökkentésére az üzleti utak számának csökkentése
és az alacsonyabb ÜHG-kibocsátással rendelkező 
alapanyagokra való átállás.

A vállalatok körében legnépszerűbb taktikák a 
közvetett kibocsátások csökkentésére:

Üzleti utak számának csökkentése

A körforgásos megoldások alkalmazása – a 
hulladékcsökkentés által – már a tavalyi évben is 
fontos taktikának bizonyult

Használt alapanyagok felülvizsgálata és alacsonyabb
ÜHG-kibocsátással rendelkező alapanyagra való 
átállás

Szállítmányozásból adódó ÜHG-kibocsátás 
csökkentése
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Mely klímavédelmi vagy klímaadaptációs programjukat, intézkedésüket tartja a legnagyobb hatásúnak?
A válaszadó vállalatok véleménye szerint leghatásosabb klímavédelmi intézkedések

© 2022 Deloitte Magyarország

A vállalatok által leghatásosabbnak ítélt 
klímavédelmi intézkedések 

• céges elektromos autó flotta bővítése

• a megújuló energiaforrások használata

• a szemléletformálás

• hatékony terméktervezés és a 
faültetés
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Ösztönzők & akadályok
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Az ÜHG kibocsátások csökkentésének legnagyobb akadálya – a tavalyi felméréssel azonosan - a pénzügyi források, illetve a 
belső erőforrások hiánya.

Milyen akadályokkal szembesülnek a vállalatok ÜHG kibocsátásuk csökkentésével kapcsolatban?

Egyéb akadályok

• Nem kiforrott karbonsemleges technológiák

• Energiaárak változása, Magyarország energiamixe

• A jelenleg elérhető zöld finanszírozási források

• Adatok hiánya, módszertanok korlátozott 
hozzáférhetősége

• Belső szemléletváltás

• Fogyasztók árérzékenysége

• Nem megfelelő ellátási láncból fakadó szállítási 
problémák

• Beszállítói kibocsátáscsökkentés hiánya

© 2022 Deloitte Magyarország

55%

42%

32%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pénzügyi források hiánya Belső erőforrások hiánya Szabályozási akadályok Ismeretek hiánya a
kibocsátáscsökkentés terén
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A vállalatok számára a legfőbb ösztönzőket a kibocsátások csökkentésére a versenyképesség megtartása vagy növelése, 
illetve a szabályozásnak való megfelelés jelentik.

Szabályozás/ nem 
megfelelés 

kockázatának 
csökkentése

16%

Jövőbeli pénzügyi 
kockázat 

csökkentése
12%

Reputációs 
kockázat 

csökkentése 
13%

Erőforrás 
szükössége

17%

Versenyképesség 
megtartása vagy 

növelése
19%

Növekvő kvótaárak
4%

Pénzügyi 
támogatások

12%

Hazai projektek 
támogathatósága az 

ellentételezésre
7%

Q1
Az ábrán bemutatott ösztönzők mellett hatással 
lehetnek még a vállalat működésére

• Fenntarthatóság iránti elkötelezettség, ebből 
kifolyólag önkéntes vállalás és példamutatás 

• A stakeholderek elvárásainak való megfelelés, 
CSR, vállalati misszió

• Politikai döntéshozatal 

• Fogyasztói preferenciák

© 2022 Deloitte Magyarország

Mi ösztönzi vagy ösztönözné a vállalatát az ÜHG-kibocsátásának csökkentésére? 
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Jelentéstétel & nemzetközi
kezdeményezések
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35%

15%13%

10%

8%

6%

6%
5% 2%

© 2022 Deloitte Magyarország

A cégek harmada jelenleg nem teszi közzé a 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó tevékenységét, azonban 
a közeljövőben jelentős részük ezt tervezi publikálni 
elsősorban a vállalat honlapján, vagy egyedi
fenntarthatósági jelentés formájában

Az ÜHG-kibocsátáscsökkentésre vonatkozó 
tevékenység közzététele 

26%

23%

15%

15%

11%

5%
3% 3%

Igen, a honlapunkon

Igen, GRI / SASB / egyéb keretrendszernek megfelelő fenntarthatósági jelentésben

Igen, egyedi fenntarthatósági jelentésben

Igen, integrált jelentésben

Egyelőre nem tervezzük közzétenni

Igen, CSR jelentésben

Igen, nem pénzügyi jellegű kimutatásban

Egyéb

Amennyiben a közeljövőben meghatározásra 
kerülnek a vállalata ÜHG-kibocsátáscsökkentési 

vállalásai, tervezi ezeket közzétenni?

Az Ön vállalata jelenleg közzéteszi az ÜHG-
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó 

tevékenységét (és vállalásait)?

A vállalatok

89%-a

azaz 55 vállalat tervezi a 
közeljövőben az ÜHG-
kibocsátáscsökkentésre 
vonatkozó tevékenysége 
közzétételét. 
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19 vállalat már csatlakozott egy, vagy több nemzetközi kezdeményezéshez. Továbbra is, a legnépszerűbb ezek közül a 
válaszadók körében a Race to Zero és az SBTi. 

Csatlakozott az Ön vállalata valamelyik nemzetközi ÜHG kibocsátás csökkentésére irányuló 
kezdeményezéshez? 

11

7

8

4

2

Race to zero Science Based Targets
initiative (SBTi)

SDG Goal 13 RE100 EV100

© 2022 Deloitte Magyarország

További 6 vállalat tervez 
csatlakozni nemzetközi 
szervezetekhez.



19

Konklúzió
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Az előző évhez képest jelentős növekedést mutat a karbonsemlegességet 
elérni kívánó vállalatok aránya. A karbonsemlegességi célokhoz azonban sok 
esetben nem tartozik tényleges, mérhető/tudományos ÜHG-
kibocsátáscsökkentési vállalás.

Konklúzió

© 2022 Deloitte Magyarország

ÜHG-kibocsátások felmérése
Útmutatás a vállalatoknak, hogy hogyan 
mérhetik fel ÜHG kibocsátásaikat annak 
érdekében, hogy a kibocsátáscsökkentési 
célok és a kibocsátás felmérése 
összhangba kerüljön.

Ismeretek hiányának pótlása
Az ÜHG-kibocsátáscsökkentési célok 
felállításánál és felmérésénél alkalmazható 
nemzetközi sztenderdek népszerűsítése a 
vállalatok körében.

Útmutatás az akadályok 
leküzdésére
Megoldási javaslatok a vállalatok számára a 
belső erőforrások szűkösségéből és 
pénzügyi források hiányából adódó 
akadályok leküzdésére.

Kezdeményezések népszerűsítése
A nemzetközi ÜHG-
kibocsátáscsökkentéshez kapcsolódó 
kezdeményezésekhez való csatlakozás 
népszerűsítése a vállalatok körében.

A következő lépések a “net zero” 
irányába 

A vállalatok 73%-a (46) tervezi 2050-ig a karbonsemlegességet
Szignifikáns növekedés a tavalyi eredményhez képest 

A vállalatok 79%-a rendelkezik valamilyen kibocsátáscsökkentési 
céllal*, viszont csak 60%-ának van konkrét célja és csak 44% méri 
legalább a scope 1, 2 kibocsátásait 

*karbonsemlegességre törekvés + konkrét kibocsátáscsökkentési céllal rendelkező vállalatok

A vállalatok 35%-a rendelkezik Scope 1, 2 és 3-ra 
vonatkozó kibocsátáscsökkentési céllal
Ezen vállalatok kb. fele méri fel Scope 1, 2 és 3 kibocsátásait

A vállalatok 30%-ának van tudományosan megalapozott 
kibocsátáscsökkentési célja
Viszont csupán 20% méri az értékláncon belül keletkező kibocsátásokat (scope 3)
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Köszönjük a figyelmet!
Borek Flóra
Menedzser

Dekarbonizáció & 
körforgásosság

Sándor Zsanett
Szenior Tanácsadó

ESG stratégia & 
jelentés



Fenntarthatósági célok kitűzése és elérése

Jenei Attila, ügyvezető, denkstatt



Race to Zero

04.10. 2022. |  Budapest | Jenei Attila

Fenntarthatósági célok kitűzése és elérése



denkstatt
Bemutatkozás

3



*

4

Az Ön szakértő 
partnere a 
fenntarthatóság 
területén

▪ 1993 óta, 1997 óta Magyarországon 

▪ 200 szakértő a régióban

▪ Erős jelenlét Közép Európában

(AT, BG, DE, HU, RO, SK)

▪ Az Inogen®Alliance nemzetközi hálózat 
tagja több mint 5,000 szakértővel 200 
irodában

4

* sustainable AG és a Soil & More Németországban a denkstatt csoport tagja.



• Fenntartható finanszírozási és befektetési 
stratégiák (SRI-t is beleértve)

• A CDP-jelentés támogatása
• Portfólióelemzés
• Fenntarthatósági minősítés támogatása és 

auditok
• Fenntarthatósági kockázatkezelés és 

megfelelés
• Támogatáskezelés
• Zöld kötvény támogatás

Fenntartható finanszírozás

• denxpert legal
• easy!sustain
• Fenntarthatósági adatok kezelése

IT Megoldások

• Fenntarthatósági jelentések és minősítések
• Fenntarthatósági stratégia
• Környezeti, társadalmi és gazdasági 

hatásvizsgálatok
• Lényegességi elemzés
• Fenntartható ellátási lánc

ESG & Fenntarthatósági menedzsment

• Környezetvédelmi stratégiák
• Környezetvédelmi irányítási 

rendszerek
• Jogi megfelelés

• Munkavédelem, biztonság
• Szennyezett területek 

menedzsmentje
• Due-diligence audit
• Környezeti hatásvizsgálat
• Belső auditokEHS Menedzsment

• Ellátási lánc menedzsment
• Körforgásos gazdaság
• Water Stewardship
• Karbon/vízlábnyom 
• Life Cycle Analysis (LCA)
• Természeti- és társadalmi tőke 

(Natural- and social capital)

Erőforrás-gazdálkodás

• Karbonlábnyom és 
klímastratégiák

• Energiahatékonyság

• Scenario analysis (TCFD)
• Net Zero Strategy
• SBTi

Dekarbonizáció

• Intelligens városok és kerületfejlesztés
• Fenntarthatósági stratégia ingatlanfejlesztők és befektetők számára
• Fenntartható logisztika és mobilitásmenedzsment
• Fentartható épületek tanúsítására (BREEAM)

Intelligens városirányítás

Témáink és szolgáltatásaink



denkstatt at a glance

6

years of experience as a market-
leading, independent environmental 
and sustainability consultancy
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Certifications and memberships

Selection of industries and references

Food and 
beverage

Retail & 
consumer goods

Finance

Manufacturing

Transport

International 
institutions



Net Zero as new guiding star
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Net-zero as new guiding star
EU Net-zero until 2050

-55% reduction by 2030 
proposed by EC and adopted by

EU council (11th Dec 2020) 

BCSDH net-zero– 04.10.2022. 9



A climate-neutral economy
What does that mean?

BCSDH net-zero– 04.10.2022.

Net 
zero

Political 

Scientific

NGOs

Market

Definition net zero for business

• Achieving climate neutrality for a 
company means net zero emissions 
(all GHG!) within a company's value 
chain.

• This is achieved by reducing the GHG 
emissions in the value chain in line 
with 1.5°C reduction paths and 
offsetting the remaining, 
unavoidable GHG emissions.



Net Zero strategy
Setting target

11



Steps towards a Net Zero strategy

12

Carbon Footprint & Scoping

• Define operational and organizational system boundaries

• Emission calculation (Sc. 1+2+3) and, if necessary, improvement and extension of GHG inventory quality

• Determine base and target year

• Define type of target & methodology

Determine ambition level

• Determination of SBTi criteria for 1.5°C (Sc.1+2) and WB2D (Sc.3) reduction pathways 

• Bottom-up analysis and evaluation of energy- and GHG-savings potential in the company 

Definition of targets

• Formulation of climate strategy and underlying energy and climate targets

• Definition of internal and external KPIs

Finalisation and implementation

• Approval by SBTi & Disclosure of climate strategy

• Implementation of governance structure for implementation

• Implementation of mitigation & neutralization measures

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

CO2

BCSDH net-zero– 04.10.2022.



Objective

Current SBTi criteria and standards
Generic

13

Short-term SBTi targets

Version 4.2

Long-term SBTi targets

Net-Zero Standard 

Version 5.0

5-15 years 5-10 years 

Absolute Scope 1 
and 2 reduction 

-2.5%/year
-4.2/year 

-4.2%/year

Absolute Scope 3 
reduction 

-1.23%/year -2,5%/year*

Valid until July 2022 Valid from October 2021

By 2050 at the latest

-90% absolute 

-90% absolute 

SBTi Standard 

BCSDH net-zero– 04.10.2022.

Ha Scope 3 az összkibocsátás 40%-át eléri 



Sector specific Long Term SBTs

14



Key elements of the Net-Zero standard
(Published: 28.10.2021)

15

1.5°C-aligned 

mitigation 

pathway
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3. Beyond value chain 

mitigation

1. Near-term 

SBT

2. Long-

term SBT

Carbon Removals

Abatement within the value chain

Abatement or removals beyond a 

company’s value chain

1. Near-term SBT: 5–10 year emission reduction 
targets in line with 1.5°C pathways.

2. Long-term SBT: Target to reduce emissions to 
a residual level in line with 1.5°C scenarios by 
no later than 2050 .

3. Beyond value chain mitigation: : In the 
transition to net-zero, companies should take 
action to mitigate emissions beyond their value 
chains. For example, purchasing high-quality, 
jurisdictional REDD+ credits or  investing in 
direct air capture (DAC) and geologic storage.

4. Neutralization of residual emissions: GHGs 
released into the atmosphere when the 
company has achieved their long-term SBT 
must be counterbalanced through the 
permanent removal and storage of carbon 
from the atmosphere (Max. 10% of the original
emission).

Net-Zero emissions

4. Neutralization of 

residual emissions

BCSDH net-zero– 04.10.2022.



Net Zero strategy
From target to roadmap

16



Energy efficiency & 
self generation

2035 2040 2045

Business-as-usual

CCF

(tCO2e)

2050203020252020

Beyond value chain
mitigation / Offsetting

From Net Zero target to Net Zero roadmap
Bringing your climate strategy into action

Scope 3.1 Purchased Goods and Services
• Renewable energy at suppliers
• Climate target setting for suppliers
• Material sourcing, increase circularity

Scope 3.11 Use phase of products sold
• Customer engagement
• Product energy efficiency

Scope 1 & 2
• Energy efficiency & fuel switch
• Using green power

Reduction pathway

State of
Net Zero

~10%

17BCSDH net-zero– 04.10.2022.



Példa: net zero útvonalterv
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The most ambitious scenario often
leads to a net gain

19

Sample

Costs consist of:
Investment into 
• energy efficiency measures
• own generation of eco-electricity

Procurement costs for
• proof of origin (electricity)
• CO2-Compensation

Savings consist of:
• avoided energy costs
• reduced CO2-tax payable

BCSDH net-zero– 04.10.2022.



5 possible mistakes with net-zero

20

#1: Ignore Scope 3 emissions

• CDP: Scope 3 11.4x higher than operational emissions

• WEF: 8 types of supply chains (Food, FMCG, fashion etc.) account for >50% of global GHG emissions

• FMCG: 90% of total emissions from supply chain

• 70% of consumers are interested in product-level impacts

#2: Set a 2050 target / vision – but continue with business-as-usual

• The longer we wait, the steeper our GHG reduction pathways need to be to achieve net-zero

#3: Confuse stakeholders with unclear language

• Many stakeholders find net-zero as concept hard to grasp – definitions are missing or not 
understood

• IPCC as major scientific and SBTi as leading NGO-business platforms provide solid definitions to be
used

#4: Keep your strategy secret

• Disclosue how you plan to achieve net-zero

• Be transparent on the role of compensation on your net-zero strategy & which projects you
support

#5: Apply offsetting as a „get-out-of-jail free card“

• Offsetting should be the final part of a net-zero strategy – not its focus

“We are not telling you 
to “offset your 
emissions” by just 
paying someone else to 
plant trees in places like 
Africa while at the same 
time forests like the 
Amazon are being 
slaughtered at an 
infinitely higher rate.”

BCSDH net-zero– 04.10.2022.



Questions



denkstatt Hungary Kft

1037 Budapest Seregély u. 6.

www.denkstatt.eu

Jenei Attila

ügyvezető

jenei.a@denkstatt.hu

Contact
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https://www.linkedin.com/company/denkstatt-
hungary-kft-

www.denkstatt.eu

Stay up to date!

Follow us on our Linkedin channel or visit our website:

Scan me



Egy kkv klímavállalása 

Szarvas Gábor, ügyvezető igazgató, Greenbors Consulting



Race to Zero –
hazai kkv példák

BCSDH Race to Zero Munkacsoport
2022.10.04. 

Szarvas Gábor



BEVEZETÉS

Greenbors Consulting:

- Tanácsadás

- 10 fő

- 1 iroda (hibrid 
munkavégzes

- 300M Ft árbevétel

- Független, 
magántulajdonú kft.

- Ügyfelek: ingatlan és 
pénzügyi szektor

26
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FENNTARHATÓSÁGI TANÁCSADÁS

Fenntarthatósági elemzések, tanulmányok
és stratégiák, Környezetvédelmi

átvilágítások, ESG minősítési támogatás, 
Körforgásos gazdaság, CSR, Urbanizáció, 
Közlekedés

ZÖLDÉPÜLET TANÁCSADÁS

BREEAM, LEED, WELL, EDGE 
minősítések,  stratégiák,  complex 
megoldások & kiegészítő
szolgáltatások, Accredited Professional 
(AP) szolgáltatások

KLÍMAVÁLTOZÁS TANÁCSADÁS

Klímakockázati Stratégiák, Energia
menedzsment, Céges és épületszintű
szolgáltatások, elemzések Karbon 
Offsetting, E-mobilitás, oktatás, 
továbbképzés

NET ZÉRÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Kockázatelemzés, Net Zéró stratégiák
felállítása, ütemtervezés, Net Zeró
menedzsment és monitoring 
rendszerek, Karbon akkreditáció és
menedzsment, oktatás

FŐBB 
SZOLGÁLTATÁSAINK
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VÁLOGATOTT MINŐSÍTÉSI 
PROJEKTEK

Project: SK EcoHUB

Location: Seongnam, Korea

Services: BREEAM Bespoke 
International Certification, 
project management & 
complex certification 
services 
BREEAM Awards 2015 

www.heerim.com/project/view?id=809

Project: CEU Campus 
Redevelopment 

Location: Budapest, Hungary

Services: BREEAM Bespoke 
International Certification, 
project management & 
complex certification 
services

www.ceu.edu

Project: Infopark D

Location: Budapest, Hungary

Services: LEED EBOM v4 project 
management & certification
(the first LEED EBOM v4 
Project in Hungary)

27
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Project: New Athletic Stadion

Location: Budapest, Hungary

Services: BREEAM Bespoke 
International Certification, 
project management & 
complex design stage 
certification services

Project: Liberty Office Building

Location: Budapest, Hungary

Services: BREEAM International 
Certification, project 
management & complex 
certification services

Project: Sport Hotel

Location: Budapest, Hungary

Services: LEED v4 NC Certification, 
project management & 
complex certification 
services

Project: Warsaw Spire

Location: Warsaw, Poland

Services: BREEAM In-Use 
certification, project 
management & complex 
certification services



pallasalapitvanyok.hu/megujul-a-budapalota

Project: Buda Palota

Location: Budapest, Hungary

Services: BREEAM International 
Certification, project 
management & complex 
certification services

Project: Vienna Twin Towers 

Location: Vienna, Austria

Services: BREEAM In-Use project 
management & certification 
services

Immofinanz.com

Project: Bluecenter office building

Location: Belgrade, Serbia

Services: BREEAM In-Use project 
management & certification 
services
BREEAM Awards Winner 
2017

bluehousecapital.com

Project: Prologis Park Harbor 
DC11 & DC12

Location: Budapest, Hungary

Services: BREEAM International 
Certification, project 
management & complex 
certification services

29
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GREENBORS – ZÉRÓ KARBON
Vállalás saját kibocsátásokra

  
Greenbors   Consulting   Kft   

Email:    info@greenbors.com   

Office:   Seregély   utca   3-5.   Budapest,   1037,   Hungary   

www.greenbors.com    

  

  

Zero   Carbon   Commitment   

  

Greenbors   Consulting   is   committed   to   minimize   its   climate   change   impact   and   to   contribute   to   
achieving   the   goals   of   the   Paris   Climate   Agreement.   Consequently,   Greenbors   have   set   the   
following   specific   targets   to   ourselves:   

  

Target   No.1:   Carbon   Neutrality   by   2025   

● We   are   committed   to   continuously   reduce   carbon   emissions   and   to   achieve   carbon   
neutrality   by   2025   -   that   is   to   compensate   for   residual   Scope   1   &   2   emissions   by   offsetting   

Target   No.2:   Net   Zero   Carbon   by   2030   

● We   are   committed   to   become   Net   Zero   Carbon   by   2030   as   a   result   of   further   reducing   our   
Scope   1   &   2   carbon   emissions   (in   particular   by   operating   out   of   carbon   zero   offices   and   
minimising   transport   emissions)   and   of   compensating   residual   emissions   by   carbon   
sequestration   through   rewilding   or   carbon   capture   and   storage.   

  

Budapest,   1   September,   2021.   

    

  

  

Gábor   Szarvas   

Managing   Director   

  

Saját éves Scope 1 & 2 
kibocsátás:
~ 10-20 t tCO2eq

Ügyfél épületek éves 
kibocsátása:
~ 1 000 000 t tCO2eq



FÓKUSZ – KARBON ZÉRÓ SZOLGÁLTATÁSOK



IROTA ECOLODGE – egy hazai zéró karbon minta



11. A meleg vizet is földgázzal generálják. Minden lakásba külön mérőkészülék van

telepítve,  így  a  meleg  víz  teljes  gázfogyasztása  minden  egységre  külön

kalkulálható.

Közlekedés:

12. Az új céges autó, egy tiszta elektromos autó, áramot használ.

13. A céges autó dízel üzemanyagot használ.

14. A harmadik autó benzin üzemanyagot használ. 

Az elektromos és dízel autót és a kerti szerszámokat mind üzleti, mind magán célra

használjuk, ezért nem lehet pontosan meghatározni, hogy a kibocsátás hány százaléka

keletkezik  csupán  üzleti  utazások  alkalmával.  Becslések  szerint  50%  lenne  mint

üzleti célú  használatból adódó kibocsátást.  A harmadik autót kizárólag üzleti célra

használjuk.

A következő kibocsátási forrásokat nem vettük figyelembe:

15. A házak fűtése tűzifával történik. A tűzifa helyi forrásból származik a környező

erdőkből.  Mivel  ezek az  erdőket  újraültetik,  az  előforduló  szén-dioxid-

kibocsátás  egy részét  lekötik  az  újonnan  telepített  facsemeték  (rövid  ciklusú

szén-dioxid-kibocsátás).  A  szén-dioxid-elszámolási  gyakorlatnak  megfelelően

ez a kibocsátás nullára állítható.

16. A  szén-dioxid  kibocsátás  másik  forrása  a  szén-  vagy  tűzifa  felhasználása  a

kültéri  konyhákban.  Hasonlóképpen,  ez  is  rövid  ciklusú  szén-dioxid-

kibocsátásnak minősül, nulla kibocsátási értékkel.

5. kép: Szennyvíztisztító berendezés és esővíz tárolás

10/7. oldal 

IROTA ECOLODGE – zöld megoldások 



Karbon zéró működés

Szénkibocsátási források

A karbonsemlegesség, avagy zéró szénlábnyom, a nettó zéró szén-dioxid-kibocsátás

elérésére  vonatkozik,  amely a  kibocsátott  karbon mennyiségének kiegyenlítésével,

(vagy a megfelelő mennyiségű karbonkredit megvásárlásával történhet)7.

Az Irota EcoLodge három fizikai helyszínből áll: az első maga az Irota EcoLodge a

három  nyaralóházzal  (Alsó,  Középső  és  Felső  Ház)  és  az  úszómedencével.  A

második  hely  az  irotai  közműépület,  ahol  az  ágyneműmosás  és  tárolás  történik.

Ugyanazon a telken egy nyaraló is található konyhával, nappalival és fürdőszobával.

A harmadik helyszín a Budapesti Városi Apartman: ez a lakás csomagajánlattal áll az

Irota  EcoLodge  vendégei  rendelkezésére,  de  külön  is  bérbe  adható  olyan

platformokon  keresztül,  mint  például  az  AirBNB.  A  negyedik  "helyszín"  a

gépjárművek- és kerti karbantartási berendezések üzemanyaga.

4. kép: Céges autó töltése a töltőállomáson.

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_neutrality  , 2017 május 23-án értük el.

10/5. oldal 

Eredmény

A nettó szén-dioxid-kibocsátás a harmadik évben -367 kg CO2. Ez azt jelenti, hogy

az Irota EcoLodge valóban karbonsemleges üdülőhely.

1. grafikon: A kibocsátás helyszínenként történő áttekintése.

Nem szénnel kapcsolatos intézkedés: víztakarékosság

Úgy  terveztük  Irota  EcoLodge-et,  hogy  maximálisan  csökkentsük  a  környezet

lábnyomát.  Az  esővíz  gyűjtése  és  használása  az  ágynemű  mosásához,  WC

öblítéséhez és úszómedence utánpótlásához az egyik intézkedés. Az Irota EcoLodge

190 m3 vizet fogyasztott 2021. évben, amelyből 98 m3 ivóvíz és 92 m3 esővíz volt.

Következésképpen az esővíz gyűjtésével az ivóvíz 48%-át spórolta meg. 

Jövőbeli tervek

A jövőben nullára akarjuk hozni a fosszilis üzemanyagok kibocsátását. Ez azt jelenti,

hogy a kerti felszereléseket elektromos berendezésekre váltják, a tűzhelyek biogázzal

látják el, és a két fosszilis üzemű céges autót fokozatosan megszüntetik.

10/9. oldal 



Karbon és épületek –» építés és üzemeltetés



IROTA LCA – életciklus elemzés

Net Zero Carbon Report 
Irota EcoLodge 
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This method would also limit the benefits from exported energy by gradually reducing the 

amount that may be uploaded to the grid. 

4.6.4. EPD database coverage 

The inventory database for One Click LCA is ecoinvent, which is updated yearly with expanded 

sectorial and geographical coverage. Unfortunately, not all products were available in the 

database. Mainly because of the lack of local (Hungarian) products. To gather a 

comprehensive inventory, we considered the most similar products available and the 

adjusted the transported distances. 

 

5. Results and Discussion 

Table 5: Results summary of the life cycle impacts of the Irota EcoLodge over 60 years 

 Global warming potential 

kg CO2eq 

Biogenic carbon storage 

kg CO2eq bio 

A1-A3 

Construction Materials 
5,11E+04 7,22E+04 

A4 

Transportation to site 
3,13E+03 - 

A5 

Construction/installation process 
5,30E+03 - 

B1 

Use Phase 
0,00E+00 - 

B4-5 

Material replacement and 

refurbishment 
4,08E+03 - 

B6 

Energy use 
4,35E+03 - 

B7 

Water use 
5,58E+02 - 

C1-C4 

Deconstruction 
1,32E+04 - 

Total life cycle impacts 8,17E+04 7,22E+04 

B4-B5; D 

External impacts / benefits 

(Not included in totals) 
-2,49E+04 - 

Net Zero Carbon Report 
Irota EcoLodge 
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We assessed the relative impacts of the building per m2 internal floor area, to enable 

benchmarking against similar buildings in the area. 

Figure 2: Benchmarking results against Eastern European apartments 

The following figures present the major contributors for global warming potential. They show 

that the most carbon intensive life stage was A1, the materials. By considering the impacts of 

the construction as well (A5), the embodied carbon impacts take up over 70% of the overall 

life cycle impacts. The other figure shows a breakdown of the most impactful materials. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3: Main contributors to the global warming potential impact category 

Net Zero Carbon Report 
Irota EcoLodge 
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5.1. Embodied carbon impacts 

The embodied carbon impacts comprise of the category A1-A5 impacts in the building life 

cycle. The GWP values are shown in Table 5. Altogether, 5,95E+04 kgCO2eq carbon emissions 

can be associated with these stages. This makes up for precisely 73% of the overall life cycle 

impacts. As notable on the figure below, the most contributing materials were the foundation 

elements. 

Figure 4: Main contributors for the embodied carbon impacts 

The biogenic carbon storage is shown separately from the results in Table 5. The handling of 

this data was discussed in section 4.5.1 of this study. The value is only shown as additional 

information. This means that neither the negative emissions of storing the CO2 from the 

atmosphere in A1 or the releasing of it in C3 are included in GWP results is the LCA, according 

to EN 15804:A2. 

5.2. Operational phase impacts 

As seen in Table 5, the main operational emissions (B1-B7) stem from the energy use in the 

buildings. Still, only accounting for 5.3% of the overall impacts (9,00E+03 kgCO2eq). This is 

thanks to the solar photovoltaic (PV) panels places of the roofs. By ensuring access to clear 

energy, the energy use impacts are minimized. Moreover, Irota EcoLodge uses biomass for its 

heating which also keeps operational phase impacts to a minimum. “Use phase” B1 impacts 

are zero, as the software only accounts for refrigerant leakages within this category. 

 

 

 



Nettó karbon zéró épület

Net Zero Carbon Report 
Irota EcoLodge 
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6. Conclusion – Net Balance 

Table 7: Net emissions balance 

 Global warming potential 

kg CO2eq 

Biogenic carbon storage 

kg CO2eq bio 

Total life cycle impacts 8,17E+04  

Total life cycle avoided emissions -2,49E+04 -7,22E+04 

Net carbon emissions -1,54E+04 

Based on the calculations and assumptions explained in this study, the net carbon emissions 

equal -1.54E+04 kgCO2eq. As the relevant standard does not grant negative net emissions for 

assets, we can say that the Irota EcoLodge building achieves net zero emissions over its 

lifetime – which was assumed to be 60 years for the study. 

 

 Figure 5: Net carbon balance  



Hitelesítés és WGBC jelentkezés
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Statement of verification for 

Net Zero Carbon Report, Irota EcoLodge 

  

 13 September 2022 

Boundaries of the report covered by the verification 

Greenbors Consulting Kft. was engaged to independently verify Irota EcoLodge’s net zero 

carbon report calculations. The report comprises of a life cycle assessment (LCA) and net 

greenhouse gas (GHG) emissions analysis that have been calculated for the building’s lifetime 

of 60 years. Irota Ecolodge is responsible for the information within the Net Zero Carbon 

report dated July 2022. The responsibility of Greenbors Consulting Kft. is to provide a 

conclusion as to whether the statements made are accurate and in accordance with the 

referenced guidelines. 

The following data was within the scope of the verification (below shows the post-audit 

results): 

- Embodied carbon (A1-A5): 5,95E+04 kgCO2eq 

- Biogenic storage: 7,22E+04 kgCO2eq 

- Operational phase impacts (B1-B7): 9,00E+03 kgCO2eq 

- End of life impacts (C1-C4): 1,32E+04 kgCO2eq 

- Avoided emissions (B4-B5 benefits, D exported energy): -2,49E+04 kgCO2eq 

Total life cycle impacts (A1-C4): 8,17E+04 kgCO2eq 

Total avoided emissions + biogenic carbon storage: -9,72E+04 kgCO2eq 

Net emissions balance (considering 60 year lifetime): -1,54E+04 kgCO2eq 

The calculation was primarily undertaken using the OneClick LCA™ software. The software 

had been audited and verified by ITB Building Research Institute to be in conformance with 

the following international standards: EN 15978 Sustainability of construction works – 

Assessment of environmental performance of buildings, ISO 14040 – Environmental 

management – Life Cycle Assessment, as well as other related standards of ISO 21929-1, ISO 

21931-1 and EN 15804. Greenbors team has not audited the calculation methodology of the 

 

2 

 

software and relied on its credentials as stipulated by the certification document referring to 

the conformity with the relevant standards.  

Assurance opinion 

Based on the results of our verification process, Greenbors Consulting Kft. provides limited 

assurance of the net emissions balance statement, and found no evidence that the Net Zero 

Carbon report’s statement: 

- is not materially correct and is not a fair representation of the life cycle assessment 

data and the GHG emissions data and information; 

- has not been prepared in accordance with the relevant guidelines. 

It is our opinion that Irota EcoLodge has established appropriate systems for the collection, 

aggregation and analysis of quantitative data for determination of life cycle impacts, benefits 

and GHG emissions for the stated lifetime and boundaries. 

Declaration of independence and competence 

Greenbors Consulting Kft. is a green building certification and sustainability consulting 

company. The verification team has extensive knowledge and experience in Life Cycle 

Assessment and assurance. The verification team has remained independent from activity 

taken to calculate the Net Zero Carbon Report’s statements. All conclusions have been based 

on evidence obtained during the verification process. 

 

 

Gábor Szarvas 

Managing Director 

Greenbors Consulting Kft. 

 

Seregély utca 3-5. 

Budapest, 1037  

Hungary 

Company Registration No.: 01-09-352549 

www.greenbors.com 



Greenbors Consulting Kft
H-1037 Budapest, Seregély utca 3-5.

info@greenbors.com
www.greenbors.com
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



BCSDH Üzleti ebéd 

Körforgásos Gazdaság Summit 
November 24. 



Köszönjük


