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Versenyjogi irányelvVersenyjogi irányelv

• Árazás, költségek
• Beszerzési, szállítási-, disztribúciós 

stratégiák
•Marketing és reklámstratégia
• Vevő információk
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A beszélgetés során 
kerüljük a 

versenyjogi 
szempontból, 

érzékeny témákat:

Versenyjogi irányelv
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Köszönet
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A játékszabályok

A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Mi történt a múlt alkalommal? Mi történt a múlt alkalommal?
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Ld.: Szakmai 
programfüzet 5. oldal

Stratégiai
megközelítés

Felelős
vállalatirányítás

Alapértékek
tisztelete

Etikus és átlátható
vállalati működés

A fenntartható vállalatvezetés irányelvei

Partnerség az 
érintett és 

érdekelt felekkel

Környezeti
felelősségvállalás

+1

Fenntartható 
innováció, termékek 

és szolgáltatások
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A jövő vezetői
Környezeti felelősségvállalás
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gazdaság

környezet

társadalom

Miért kell ezzel foglalkoznia egy vállalatnak?

• A Föld véges rendszer

• Mert minden gazdasági tevékenységnek 
a gazdaságon túlmutató, egyre nagyobb 
és szélesebb köröket érintő hatása van.

• Zárt anyagforgalom
• Önszabályozás
• Az élővilág sokszínűsége (diverzitás) és 

bonyolult kapcsolatai tartják fenn
• Klímaváltozás visszahat a vállalatra
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Életciklus szemlélet (Life Cycle Assessment, LCA) 

• „Bölcsőtől a bölcsőig” szemlélet
• A teljes életút során vizsgálja a 

környezetre gyakorolt 
potenciális hatásokat.

• Termékre, folyamatra és 
szolgáltatásra is alkalmazható
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Körforgásos gazdálkodás
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Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)
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Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)
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A BCSDH ajánlása az üzleti szektor számára 
a klímaváltozás kapcsán (2016)

1. Klímaváltozással kapcsolatos kockázatok és lehetőségek stratégiai 
elemzése és akcióterv készítése

2. Karbonlábnyom/ÜHG-számítás bevezetése, eredmények rendszeres 
elemzése és akcióterv készítése, a szén-dioxid-kibocsátás hatékony 
csökkentése

3. Termékek és szolgáltatások felhasználása során szükséges 
energiafelhasználás és/vagy szén-dioxid-kibocsátás azonosítása és a 
fogyasztók/vevők szemlélet- és magatartásváltoztatása

4. Munkatársak szemléletformálása
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Környezeti felelősségvállalás 
A vállalat döntéseiben meghatározó elemként jelenjen meg az 
életciklus szemlélet, valamint a gazdasági haszon és a környezeti 
hatás együttes mérlegelése. Elkötelezett a környezetért, s az 
ebben megjelenő felelősségét kiterjeszti a teljes ellátási láncra 
(beszállítók, partnerek, vevők), különös tekintettel az 
üvegházhatású gázok nettó zéró kibocsátási és a biodiverzitás 
védelmére vonatkozó céljaira.

A fenntartható vállalatvezetés irányelvei

BCSDH 2023
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Sipos Katalin
Igazgató
WWF Magyarország

A 21. század globális környezeti kihívásai -
dióhéjban



A 21. század globális környezeti kihívásai -
dióhéjban

Sipos Katalin igazgató, WWF Magyarország



GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS TERMÉSZET PUSZTULÁS

A környezeti válság két fele

anyaghasználat
területhasználat

szennyezés

fosszilis energia



ipar4.bme.hu



The Circularity Gap Report 2022 Living Planet Report 2022

A környezeti válság két fele







Összeadódó hatások

élelmiszerhiány vízhiány

lakható területek átrendeződése





Forrás: WWF Living planet report 2016

Az ökoszisztéma 
szolgáltatások becsült 
éves világgazdasági 
haszna US$33 trillió 
(1997).



Gazdasági szektorok függése a természeti rendszerektől 

Forrás: 
WEF & PwC



A természeti kockázatok három úton mutatkoznak meg az üzleti 
szereplők számára:

1. Amikor a vállalat működése, beszerzési lánca, ingatlanvagyona, 
fizikai biztonsága és az üzlet folytonossága közvetlenül függ a 
természeti rendszertől.
2. Amikor a vállalat közvetlen, vagy közvetett részvétele a 
természetrombolásban olyan negatív következményeket vált ki, mint 
a fogyasztók, vagy teljes piacok elvesztése, jogi eljárások, vagy 
olyan szabályozási változások, amelyek rontják a gazdasági 
teljesítményt.
3. Amikor a természet pusztulása olyan társadalmi és gazdasági 
zavarokat okoz, amely a vállalat számára fizikai és piaci 
kockázatként hat vissza.

Világgazdasági Fórum 2020



Élelmiszer, földhasználat és a tengerek hasznosítása
• Ökoszisztémák helyreállítása, helyes földhasználat
• Termelékeny és regeneratív mezőgazdaság
• Egészséges és termékeny tengerek
• Fenntartható erdőgazdálkodás
• Bolygóbarát fogyasztás
• Átlátható és fenntartható ellátási láncok

Infrastruktúra és épített környezet
• Kompakt épített környezet
• Természetbarát design az épített környezetnek
• Bolygóbarát városi fejlesztések
• Természet, mint infrastruktúra
• A természet egységét fejlesztő infrastruktúra

Energia és anyag kitermelések
• Körforgásos és hatékony anyagfelhasználás
• Természetbarát fém és ásványi anyag kitermelés
• Ellátási láncok fenntartható anyagokra
• Természetbarát energia átmenet



WWF Élő bolygó jelentés 2022



35

A vállalati fenntarthatóság lehetséges fejlődési pályája



Köszönöm a figyelmet!
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Dr. Zilahy Gyula
Tanszékvezető egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Vállalati szféra környezeti 
szerepvállalása



A vállalati szféra környezeti 
szerepvállalása

„A jövő vezetői” tehetségprogram

Dr. Zilahy Gyula - tanszékvezető egyetemi tanár

BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

2023. március 9.



A vállalati szektor szerepe

 Mint erőforrás-felhasználók

 Mint a környezetszennyezés fő 
kibocsátói

 Mint a kínálat meghatározói

 Mint társadalmi szereplők



World Economic Forum, Global 
Risk Report, 2019



World Economic Forum, Global 
Risk Report, 2019









Ki a felelős a klímaváltozás problémájának a kezeléséért 
az EU-ban?





A vállalatok céljai és a FF

Legitimitás vs. etikai kérdések, pl.:

1. Gazdasági: a termelés növelése, a nyereség 
maximalizálása

2. Ökológiai: erőforrás-felhasználás vs. ökológiai 
hatás

3. Társadalmi célok: foglalkoztatás, 
helyi/regionális fejlődés, társadalmi 
egyenlőség, stb.

Mit jelent az, hogy fenntartható egy adott 
vállalat? Meg lehet ezt határozni?



A fenntarthatóság üzleti alapjai

 Hogyan függ össze egy vállalkozás nyereségessége és 
fenntarthatósági teljesítménye? 

 Egymásnak ellentmondó tanulmányok, nincs 
egyértelmű válasz

 Az okok és okozatok megkülönböztetésének a 
nehézsége

 Rövid vs. hosszú táv

 Feltehetőleg nincsen általános válasz a kérdésre – az 
adott helyzettől és vállalattól függ, ugyanaz a recept 
nem használható mindenhol



A vállalati környezeti stratégiát 
meghatározó tényezők

 Tágabb értelemben vett kulturális, 
tudati tényezők

 A működés által érintett társadalmi 
csoportok

 A rendelkezésre álló technológia

 A jogszabályi környezet

 Piaci lehetőségek

Környezeti 
kockázatok



A rendelkezésre álló technológia

 Vonzó megoldási lehetőség

 DE a visszapattanó hatás (rebound effect) 
korlátozhatja, vagy teljesen ki is olthatja a pozitív 
hatásait

 Az új megoldások növelhetik a fogyasztást és 
hozzájárulhatnak a gazdaság növekedéséhez

 A fenntarthatóságot nem lehet megvalósítani a 
fogyasztás kérdésének a megválaszolása nélkül, 
azonban a vállalatok és a politikusok gyakran 
elzárkóznak ettől

 ‚Best Available Technology’



Környezeti kockázatok – szűkebb 
értelemben

Környezeti kockázat = 

a bekövetkezési valószínűsége * okozott kár

R(t)=P(t)*D(t)



Kockázatok mértéke

 Elhanyagolható kockázat (de minimis risk): 
egy bizonyos szint alatt nem érdemes a 
kockázatokkal foglalkozni

 Elfogadható kockázat: társadalmi kategória, 
függ az értékrendtől és a kompromisszum-
készségtől is.



Elfogadható kockázat

 nem határozható meg kizárólag természettudományos 
alapon

 minél kevésbé képes a társadalom a kockázatokat 
csökkenteni, annál nagyobb kockázatokat tart 
elviselhetőnek

 más-más kockázatokra vonatkozóan eltér az elfogadható 
kockázat szintje (pl. dohányzás, közlekedés, atomerőművi 
baleset)



A vállalatok reakciója

“At Walmart, we are very familiar with 
skepticism. It’s got to a point where we just 
ignore it. Doing the right thing is good for 
business. Where the population is not like-

minded it doesn’t matter. The decisions behind 
the scenes improve the products we’re making.”

- Doug McMillon, CEO of Walmart



Ökohatékonyság vs. új üzleti modellek

 Inkrementális vs. nagyságrendi változás

Forrás: Csutora and Zsóka, 2011



Mitől fenntartható egy üzleti modell? -
Normatív követelmények - 1

‚Az értékpropozíció mérhető ökológiai és/vagy társadalmi 
értéket nyújt a gazdasági értékkel összhangban’

‚The value proposition provides measurable ecological and/or social value in concert
with economic value.’

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 Kiegyensúlyozottság és összhatás

 A hatások mérése

Példák: 

 Interface Inc.

 Chemical leasing (Henkel)



Normatív követelmények - 2

‚A kérdéses vállalat nem terheli át társadalmi és 
környezeti problémáit/hatásait a beszállítóira.’

‚The focal company does not shift its own socio-ecological burdens to its 
suppliers.’

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 Fenntartható beszállítói lánc menedzsment

 Életciklus szemlélet

 ‚Scope’

Példák: 

 Patagonia

 Fairphone



Normatív követelmények - 3

A vállalat tevékenysége arra ösztönzi a vásárlóit, hogy 
saját maguk is felelősséget vállaljanak a fogyasztásukért 
és a kérdéses vállalat stakeholder-eiért (érintettjeiért)’

‚The customer interface motivates customers to take responsibility for their 
consumption as well as for the focal company’s stakeholders’

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 Mit értünk fenntartható fogyasztáson?

 Sufficiency vs. vállalati érdekek

Példák: 

 ‚The worn ware’ campaign

 Ara, the modular phone



Normatív követelmények - 4

‚A pénzügyi modell lehetővé teszi a költségek és hasznok 
megfelelő elosztását és figyelembe veszi a vállalat 
ökológiai és társadalmi hatásait’

‚The financial model reflects an appropriate distribution of economic costs and 
benefits & accounts for the company’s ecological and social impacts.’ 

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 A költségek és hasznok pénzértékének a meghatározása

 Externális hatások

Példák: 

 Interface Inc.

 Chemical leasing (Henkel)



Valóban fenntarthatóak-e az új üzleti 
modellek?

 Visszapattanó hatás (rebound effect): mekkora a 
valós megtakarítás?

 Alkalmazott vs. szerződő fél: társadalmi hatások

 A klasszikus közösségi gazdaság vs. gyakorlati 
megvalósulási formái

 A bizalom elvesztése – a kirekesztés új formája



Felelős beszállítók?

Apple - Foxconn:

https://www.youtube.com/watch?v=0VOl0WamNSY



Egy valóban felelős vállalat: Patagonia

https://www.youtube.com/watch?v=GlzdVVthPUY



A vállalati felelősségvállalás kritikája



Köszönöm a figyelmet!
zilahy.gyula@gtk.bme.hu
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10:25 - 10:50
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csapatokProjektmunka13:40
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ALDHead of Procurement & Customer ExcellenceDr. Székács AnnamáriaIntegrált mobilitási rendszer14:45
BDLügyvezető igazgatóKovács KárolyVíz és biodiverzitás15:00

BUD Airportkörnyezetvédelmi specialistaFazekas-Kertész Zsófia
A reptér és a környezeti 
felelősségvállalás

15:15

kávészünet15:35
BUD Airportkereskedelmi vezérigazgató-helyettesKam JanduVezetői interjú16:00
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technikai szünet17:00
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Palotai Borbála

Marketing, kommunikációs és 
üzletfejlesztési vezető

PWC Magyarország Kft. 

Hangolódás a jövőre
12. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés



Hangolódás a jövőre

12. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés



2023-ra az euró átlagárfolyamát hány forintra tették átlagosan?

F) 416
G) 421
H) 398

Mekkora GDP-növekedést várnak 2022-höz képest 2023-ra?

H) 0,5%
C) 1%
D) 1,5%

Mekkora inflációt várnak 2023-ra?

F) 10%
G) 15%
H) 25%

Melyik kontinensen pesszimistábbak a helyi növekedés kapcsán, 
mint a világgazdasági növekedést illetően?

G) Észak- és Dél-Amerika
A) Európa
B) Ázsia

A vállalatok hány százaléka tervezi vagy lépte már meg a 
létszámcsökkentést?

F) 10
G) 20
A) 30

A saját vállalat növekedésében hány százalék bízik?

A) 50%
H) 60%
C) 70%

Mi a vállalatvezetők által érzékelt top 3 kitettség?

G) Egészségügyi kockázatok - Energiaválság - Geopolitikai konfliktusok
A) Energiaválság - Infláció - Makrogazdasági volatilitás
H) Geopolitikai konfliktusok - Infláció - Makrogazdasági volatilitás

A megkérdezett hazai cégvezetők hány százaléka gondolja azt, hogy ha 
minden így megy tovább, a vállalata legfeljebb 10 évig lesz még életképes?

E) 23%
F) 33%
G) 43%

Mik a leggyakoribb befektetési tervek a következő 12 hónapra a megmaradás 
és a fennmaradás érdekében?

A) Metaverzum felfedezése, karbonsemlegesség elérése, ellátási láncok 
módosítása

B) Ellátási láncok módosítása, áttérés alternatív energiaforrásokra, technológia 
bevezetése

C) Technológia bevezetése, automatizálás, munkaerő továbbképzése



Amennyiben a vállalata a jelenlegi pályán halad tovább, Ön szerint mennyi ideig lesz 
gazdaságilag életképes?

N = 267 (HU)
N = 4410 (Global)

Magyarországon világszinten

Kevesebb mint 10 évig

Több mint 10 évig

43%

39%

55%

59%



Az alábbi megállapítások esetében kérjük, jelölje meg, hogy milyen gyakorisággal (az esetek 
hány százalékában) fordulnak elő az Ön vállalatánál:

A munkavállalók viselkedése összhangban áll a 
vállalatom által képviselt értékekkel és irányvonalakkal 13% 87%

25% 75%

ritkán, alkalmanként, néha gyakran és általában

A vállalatom vezetői ösztönzik az eltérő vélemények 
kinyilvánítását és a vitát

A vállalatom vezetői tolerálják a kisebb kudarcokat

Az általam felügyelt projektek végeredménye általában 
eléri vagy felülmúlja a projekt pénzügyi teljesítésére 
vonatkozó kezdeti előrejelzéseket

A vállalatom vezetői a részlegeik vagy divízióik 
szempontjából stratégiai döntéseket anélkül hozhatják 
meg, hogy velem egyeztetnének

33% 67%

38% 62%

80% 20%

N = 267 (HU)



Ön szerint milyen lesz az Ön vállalatának a kitettsége a következő főbb veszélyeknek?

a következő 12 hónapban a következő 5 évben

Energiaválság

N = 267 (HU)

Infláció Makrogazdasági 
volatilitás

Geopolitikai 
konfliktusok

Kiber-
kockázatok

Egészségügyi 
kockázatok

Klímaváltozás Társadalmi 
egyenlőtlenségek

69%

45%

61%

31%

54%

43%

53%

38%
33%

39%

24%
27%

14%

30%

8%
12%



Ön szerint az alábbiak milyen mértékben fogják befolyásolni (növelni vagy csökkenteni) a 
nyereségességet az ön iparágában a következő tíz évben?

Technológiai újítások (pl. mesterséges intelligencia, 
metaverzum, blokklánc)

Magyarországon világszinten

N = 267 (HU)
N = 4410 (Global)

62%

59%

52%

50%

40%

38%

31%

Munkaerőhiány/szakképzett munkaerő hiánya

A szabályozás változása

Változó ügyféligények/preferenciák

Az ellátási láncban fellépő zavarok

Új energiaforrásokra történő átállás

Közeli iparágakból új szereplők belépése abba 
az iparágba, amelyben a vállalatom működik



Az alábbi lehetőségek közül melyiket teszi vagy tervezi az Ön vállalata annak érdekében, 
hogy enyhítse a potenciális gazdasági kihívásokat és a volatilitást a következő 12 hónapban?

Működési költségek csökkentése

Termékek és szolgáltatások árának emelése

A vállalat termék-/szolgáltatási kínálatának bővítése

A folyamatban lévő projektek/kezdeményezések újraértékelése

Alternatív beszállítók felkutatása

Létszámstop bevezetése

Beruházások visszafogása

nem tervezzük a következő 12 hónapra tervezzük

N = 267 (HU)

ezt már tesszük/megtettük

Ügyletek elhalasztása

Létszámcsökkentés

Javadalmazások csökkentése

15%

17%

25%

27%

28%

55%

58%

68%

78%

97%

24%

24%

28%

18%

19%

12%

14%

13%

11%

61%

57%

43%

53%

49%

29%

25%

15%

9%

0%3%



Az alábbi beruházások közül melyeket tervezi az Ön vállalata a következő 12 hónapban?

75

A kiválasztott beruházási területek esetében jelezze a változó skálán, hogy a beruházás százalékban kifejezve mekkora hányadban szolgálja a jelenlegi üzletmenet 
fenntartását illetve az üzletmenet jövőképessé tételét

a jelenlegi üzletmenet fenntartásáért az üzletmenet jövőképessé tételéért

N = 267 (HU)

A munkaerő továbbképzése a kiemelt területeken 36%

31%

19%

35%

42%

Folyamatok és rendszerek automatizálása

Technológia bevezetése (felhő, mesterséges intelligencia 
és más fejlett technológiák)

Alternatív energiaforrások használata

A vállalat ellátási láncának módosítása (beleértve a tevékenység 
közeli országba történő kiszervezést és visszatelepítését is)

A vállalat üzleti modelljének szén-dioxid-mentessé tétele

A metaverzum felfedezése

A vállalat tevékenységének áthelyezése az éghajlati 
kockázatok miatt

64%

69%

81%

65%

58%

85%

100%

100%

15%

0,4%

6%

30%

30%

56%

66%

79%

82%



Az Ön munkaidejéből százalékban kifejezve átlagosan mennyi időt tölt el az alábbi 
tevékenységekkel? A jelenlegi tudásával mennyi időt szánna cégvezetőként az alábbi 
tevékenységekre, ha üres naptárral újrakezdhetné?

Az aktuális működési 
teljesítmény növelése

jelenlegi naptár ideális naptár

N = 267 (HU)

Az üzleti tevékenység és 
a kapcsolódó stratégia 

jövőbeli igényeknek 
megfelelő fejlesztése

A munkavállalókkal 
történő kapcsolattartás 
vagy a munkavállalók 

mentorálása/fejlesztése

A befektetőkkel, 
kormányzati 

tisztviselőkkel és egyéb 
külső vezetőkkel történő 

kapcsolattartás

Ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás

27%

21% 21%

25%

21%
22%

11% 11%
12%

15%



Mit gondol, a világgazdaság növekedési üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul majd 
a következő 12 hónapban?

N = 267 (HU) N= 4410 (Global)

Magyarországon Világszinten

gyorsul változatlan marad lassul



Mit gondol, a magyar gazdaság növekedési üteme gyorsul, változatlan marad vagy lassul 
majd a következő 12 hónapban?

N = 267 (HU)

gyorsul változatlan marad lassul



Mit gondol, a világgazdaság/hazai gazdaság növekedési üteme hogyan fog változni 
a következő 12 hónapban?

N = 267 (HU)
N = 4410 (Global)

lassuló globális növekedés lassuló hazai növekedés

Optimistább a hazai növekedés kapcsán Optimistább a világszintű növekedés kapcsán

India Brazília Kína USA Japán Kanada Olaszo. Franciao. Németo. UK Magyaro.

78%
73%

45%

84%

65%

76%

63% 63%

82%

71%
76%

28% 27%

18%

73%

53%

71%
62%

70%

94%

84% 85%



Mennyire bizakodó vállalata bevételeinek növekedési kilátásait illetően a következő 12 
hónapra? (saját cége 12 hónapon belül nő - bizakodó)

N = 267 (HU, 2023)
N = 4410 (Global, 2023)

Magyarországon világszinten







2023-ra az euró átlagárfolyamát hány forintra tették átlagosan?

F) 416
G) 421
H) 398

Mekkora GDP-növekedést várnak 2022-höz képest 2023-ra?

H) 0,5%
C) 1%
D) 1,5%

Mekkora inflációt várnak 2023-ra?

F) 10%
G) 15%
H) 25%

Melyik kontinensen pesszimistábbak a helyi növekedés kapcsán, 
mint a világgazdasági növekedést illetően?

G) Észak- és Dél-Amerika
A) Európa
B) Ázsia

A vállalatok hány százaléka tervezi vagy lépte már meg a 
létszámcsökkentést?

F) 10
G) 20
A) 30

A saját vállalat növekedésében hány százalék bízik?

A) 50%
H) 60%
C) 70%

Mi a vállalatvezetők által érzékelt top 3 kitettség?

G) Egészségügyi kockázatok - Energiaválság - Geopolitikai konfliktusok
A) Energiaválság - Infláció - Makrogazdasági volatilitás
H) Geopolitikai konfliktusok - Infláció - Makrogazdasági volatilitás

A megkérdezett hazai cégvezetők hány százaléka gondolja azt, hogy ha 
minden így megy tovább, a vállalata legfeljebb 10 évig lesz még életképes?

E) 23%
F) 33%
G) 43%

Mik a leggyakoribb befektetési tervek a következő 12 hónapra a megmaradás 
és a fennmaradás érdekében?

A) Metaverzum felfedezése, karbonsemlegesség elérése, ellátási láncok 
módosítása

B) Ellátási láncok módosítása, áttérés alternatív energiaforrásokra, technológia 
bevezetése

C) Technológia bevezetése, automatizálás, munkaerő továbbképzése



12. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés

2022 Leginspirálóbb Vezetője





Hangolódás a jövőre

12. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Bori Máté

Operációs igazgató és integrációs vezető

Leaseplan Hungária Zrt.

A gumiabroncs selejtezés 
dilemmája
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A gumiabroncs selejtezés dilemmája

Bori Máté

Operációs igazgató és Integrációs vezető
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• Fő tevékenység: flottakezelés, operatív lízing

• 29 éve a hazai piacon

• A világon és Magyarországon is piacvezető -> 19,600 gépjármű

• Elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság megvalósításában (elektromos 
autózás, társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelem)

A LeasePlan-ről röviden
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• 130,000 kezelt gumiabroncs

• Évente összesen 6,000 db abroncs selejtezésre kerül szerződött partnereinken 
keresztül, 2 ütemben (télen és nyáron)

• Gumiabroncsok leadása/kezelése nem egyszerű folyamat

• EU-ban törvény kötelezi a cégeket, hogy az éves eladott mennyiség 
legalább 75 százalékát visszagyűjtsék.

• Veszélyes hulladék

• Tárolása, szállítása, logisztikája költséges és összetett folyamat

Megkeresett partnerek a tovább hasznosításra:

• MOL Útépítés: GumiBitumen

• Hungaroring

A dilemma: gumiabroncs selejtezés
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A dilemma:

• Milyen alternatív felhasználási lehetőségek vannak még az abroncsok további 
hasznosítására?

• Az abroncsok az ország számos pontján vannak tárolva. Ezek begyűjtése és 
elszállítása hogyan lehetséges hatékonyan és gazdaságosan?

A dilemma: gumiabroncs selejtezés
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A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Fémhulladék az új 
koncessziós időszakban

Jeff D. Kimball
Kereskedelmi igazgató

Loacker



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

A kerítésen túl

Katona Sarolta
Fenntarthatósági vezető

Budapest Airport Zrt.



Budapest Airport esettanulmány 
BCSDH Workshop, 2023.03.09

Presentation by:
Sarolta Katona

Head of Sustainability
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Kerítésen kívüli területek hasznosítása
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Kerítésen kívüli területek hasznosítása
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BUD esettanulmány
Kerítésen kívüli területek hasznosítása

Társadalmi felelősségvállalás
Helyi közösségek támogatása

Környezeti felelősségvállalás
Biodiverzitás megőrzése

Természet és ember kapcsolata

Gazdasági fejlődés
Terület hasznosítása

Önkormányzatokkal való jó viszony fenntartása

Belföldi turizmus erősítése
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Figyelembe veendő szempontok

- Repülésbiztonsági szempontok (pl. nem lehet túl magas építmény, repülőket 

zavaró tevékenység)

- Biztonsági szempontok (pl. kerítésen lévő kamerákat zavaró tényező, 

kerítéshez érő, vagy átmászást biztosító szerkezet)

- Olyan sporttevékenység, amely során bármi bekerülhet kerítésen belülre (pl. 

focipálya)

- Madarakat vonzó körülmények



Sarolta Katona
Head of Sustainability

+36 30 211 3700 sarolta.katona@bud.hu

Thank you



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

• LeasePlan:

• Milyen alternatív felhasználási lehetőségek vannak még az abroncsok 

további hasznosítására?

• Az abroncsok az ország számos pontján vannak tárolva. Ezek 

begyűjtése és elszállítása hogyan lehetséges hatékonyan és 

gazdaságosan?

• Loacker: Te mit tennél egy ilyen helyzetben?

• BUD Airport: Hogyan hasznosítsuk a kerítésen kívüli területeket?



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

12:50 - 13:40

A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Menetrend
SzervezetPozícióMentorProgramIdő

csapatokProjektmunka13:40

Manupackagingügyvezető igazgatóArató GáborFenntartható csomagolás14:30

ALD
Head of Procurement & Customer 

Excellence
Dr. Székács AnnamáriaIntegrált mobilitási rendszer14:45

BDLügyvezető igazgatóKovács KárolyVíz és biodiverzitás15:00

BUD Airportkörnyezetvédelmi specialistaFazekas-Kertész Zsófia
A reptér és a környezeti 
felelősségvállalás

15:15

kávészünet15:35

BUD Airportkereskedelmi vezérigazgató-helyettesKam JanduVezetői interjú16:00

BCSDHprogramvezetőSzederkényi Zita
Összefoglaló és következő 
lépések

16:45

technikai szünet17:00

BUD Airportkörnyezetvédelmi specialista Fazekas-Kertész ZsófiaReptérlátogatás17:05



Projektmunka - fenntarthatósági 
probléma meghatározása
Biodiverzitás megóvása

A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon



Te érezted már a klímaváltozás hatását?



Ökológiai lábnyom – életvitelünk területi igénye

• Magyar átlag: 3,7 gha
• Mennyi jutna ránk? 1,6 gha



Ökológiai lábnyom – életvitelünk területi igénye



– Magyar: május 30. (2023)
– Világ: július 28. (2022)

Ökológiai Túllövés Napja





Projektcsapatok
1. csapat

LeGrandKocsis Attila
SpreadmonitorNemes Alexandra 
GeneraliBeleznai Endre
EUROAPIBai Kata 
GrundfosHajagos Miklós
ProgressSimon-Szabó Judit
BDOCzakó Karolina 

2. csapat
ALDMakai Anna
BUDGuti Gellért
SiemensDombóvári Dániel
MasterplastPalóc Nagy Ákos
EUROAPIMáté Balázs
KPMGMentler Balázs
E.ONPénzes Barbara

3. csapat
UnileverKuk Tímea
Güntner-TataHajdás Gábor
SPARTörök Zsófia
MarketKrenn Tamás
MazakOrmos Gyöngyi 
BCESomos Fanni Luca

4. csapat
EisbergGyőry Gábor 
LoackerNémeth György
PPDMészáros Martina 
PorschePerecz Laura
ShellUrbin András
MarketBajcsay Márton

5. csapat
PrímaenergiaKovács Edina
MÁVKerényi Judit
DaikinGalambos-Kiss Annamária
GrundfosSzakál Róbert
CoolbridgeLabancz Ágnes
BASFTóth Alexandra

6. csapat
BASFFazakas Áron
MasterplastBorostyán Gergely
NestléGuba-Matus Eszter
ProgressSavu Benjamin
KPMGVarga András





Legsürgetőbb kihívások

Klímavészhelyzet
már 1.18ºC az 

emelkedés
Természeti 
veszteség

A vadvilág 68%-a már 
elveszett

EGYMILLIÓ faj kihal 
2050-ig

Növekvő egyenlőtlenség
A leggazdagabb 1% birtokolja a 

globális vagyon 44% -át
a legszegényebb 50% alig 2%-

ot.

TIME TO TRANSFORM |  2021-2030Három legsürgetőbb kihívás



Alkossatok 5 csapatot!
Miért fontos a biológiai sokszínűség?
• Nélkülözhetetlen az élelmezésbiztonsághoz

• élelmiszertermelés
• mezőgazdasági termelés

• Létfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosít
• tiszta levegő, oxigén termelés
• egészséges talaj létrehozása és fenntartása
• növények beporzása
• kártevők elleni védekezés
• élőhelyek biztosítása a vadon élő állatok számára
• CO2 megkötés

• Nélkülözhetetlen a gazdaság számára (alapanyagok)
• Indirekt hatások (pl. árvizek, elsivatagosodás)

Miért fontos a biológiai sokszínűség? És miért van veszélyben?

Miért van veszélyben a biológiai sokszínűség?
• A globális népességnövekedés = növekvő 

élelmezési igény
• Egyre nagyobb nyomás a hagyományos 

élelmiszertermelési, mezőgazdasági 
rendszereken

• Növekvő termelés
• Több mezőgazdasági földterület kialakítása
• Több vegyi anyagfelhasználása

• Regeneratív mezőgazdaság hiánya
• Klímaváltozás/Globális felmelegedés



Alkossatok 5 csapatot!Milyen jó megoldások léteznek már?

Élőhelyek felmérése helyi 
szervezetekkel közösen, 

védelme és helyreállítása 
biológus szakemberekkel. 

Talajmegújító 
mezőgazdálkodás 

meghonosítására indított 
programot Nyugat-Dunántúlon

Környezetvédelmi, 
repülésbiztonsági és forgalmi 

üzemeltetési szakemberek 
bevonásával folyamatos madár-, 

és vadvédekezési szolgálat

Körforgásos gazdaság a 
baromfitelepen. GMO 

mentes takarmánygyártás, 
hulladékhasznosítás: szerves 

alapú növényi tápanyag.



Alkossatok 5 csapatot!
• Gondold át és kulcsszavakban jegyezd fel magadnak, hogy munkád vagy magán életed 

során, hol találkozol nap, mint nap a biológiai sokszínűséggel? – 2’

• Gondold át és kulcsszavakban jegyezd fel magadnak, hogy ezt a biológiai sokszínűséget 
hol, mi, hogyan veszélyezteti, fenyegeti? – 2’

• Forduljatok egymásfelé a csapatoddal és beszéljétek meg, hogy milyen problémákat 
találtatok! Melyiket tartjátok fontosnak? Melyikkel foglalkoznátok szívesen? – 15’

• Foglamazzátok meg közösen egy mondatban a problémát és írjátok le! – 5’

+1) Lépjetek fel a Dall-e-ra (https://openai.com/product/dall-e-2) és kérjétek meg az AI-t, 
hogy rajzolja meg a problémátokat és küldjétek el az elkészült képet nekem! – 5’ 

Fenntarthatósági probléma meghatározása



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Arató Gábor
Ügyvezető igazgató

Manupackaging Magyarország Kft.

Fenntartható csomagolás

A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon



GABOR ARATO
MANAGING DIRECTOR, 

HUNGARY

Manupackaging 
Group

A natural passion
for protection

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.
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Load
secured?

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.



Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

Innovative. 
Sustainable.  
Clever.

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.



Pallet configurator

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

Available at: www.manupackaging.com

Vertical machines

Machine type*

Without prestrecht
group

With prestretch
group

Prestretch*

< 150% 150% - 200%

200% - 250% > 250%

Machine feature*

Low speed rotary arm 
turntable

High speed ring

Pallet type*

Typ A Typ B Typ C

Pallet weight*

< 400 kg 400 - 650 kg > 650 kg

Suggested Manupackaging stretch film

ATX Plus 
20-23 µm

Melite
20-23 µm

Manustar 
SC 17 µm
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Sustainable stretch film 
portfolio

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

(100% recyclable)

100% recyclable LLDPE stretch films for the

protection and security of palletized goods –

machine + hand films

100% recyclable LLDPE multi layer film for

pallet + good unitization (stretch-hood)

100% recyclable LLDPE multi layer film for

agricultural baling
121



Core Values

Vision

We develop and produce sustainable stretch film products with a high level of

innovation and are committed to producing a circular economy for them. We want to be

the best service provider for our customers and offer them the best price-performance

ratio.

Mission

Value creation, growing profitability and responsibility through skilled and motivated 

employees.

State-of-the-art technology and lean processes to consolidate our claim to leadership in 

the area of high-performance industrial and agricultural films for product and transport 

protection.

We put the focus on ensuring an ecological and economic approach for our customers.
Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

Sustainable
Customer focus

Valuable 
profitability

Sustainable
Innovations

Excellence in 
production, 
sales and 
customer
service
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Group‘s
Companies 

European Locations
Production and Business Locations

Latin-American Locations
Production and Business Locations

ARGENTINA CHILE DO BRASIL AMAZONIA DO BRASIL

UKRAINE MAGYARORSZAG KFT CESKA

DEUTSCHLAND EKOBAL (PL) RUSSIAU.K.

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.
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> 150.000 t
Stretch film product capacity in 
various designs

4
Manufacturing sites

> 65
Countries served with products 
and service solutions

65

12
Business locations
worldwide

12

> 600
Employees worldwide

> 15.000
Customers worldwide

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

Key Facts
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Certificates + 
Memberships

ISO 9001:2015

Quality assurance
system

ISO 14001:2015

Environmental 
management system

ISO 50001:2018

Energy Management 
system

SEDEX MEMBER

Sustainable development
supply chain

REACH

Products accoording to
REACH

EUMOS MEMBER

European Safe Logistics Association

Germany

United Kingdom

Argentina

Brazil

Locations

Germany

Locations Locations

Locations Locations Locations

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

Germany

Germany Germany Germany
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Certificates + 
Memberships

ProStretch

Tested stretch film

APE France

Agricultural Recycling

ERDE

Erntekunststoffe 
Recycling

ECOVADIS

Corporate Social
Responsibility

NULL 
GRANULATVERLUST

Zero granulate loss initiative Industrial 
Association for Plastic Packaging e.V.

ISCC

Sustainability & carbon certification

Germany

Locations

Germany

Locations Locations

Locations Locations Locations
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Germany

Germany Germany Germany
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Customer segments
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We offer a high quality product range & service concepts for:
Food + beverage industry

Paper and printing industry

Agriculture

Construction

Dispatch packaging

Secondary packaging Recycling + waste covery Tissue paper

(hygiene & paper)

Logistics

Petrochemicals
+ Industry

Food retail
(fresh goods/canned goods)
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Technology.
Product.
Application.

Analysis and evaluation of

raw material combinations

and formulas

Approval of new raw

material suppliers and 

additives

Technical approval of films at 

customers´sites

Development of innovative 

applications and solutions

Dynamic and mechanical test

equipment

Optical inspection equipment

(permeability, opacity, clarity, 

gloss, colour)

Equipement for testing

density, thickness, 

tension, etc.

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.
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Packaging audit - STATS
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STATS (Site Testing an Technical Survey) audit service for optimisation of loading 

unit and pallet packaging system

Goal: Optimisation of effort, costs, time + CO2 reduction

Service:

Checking the machine settings + number of pallet wraps

Factor ratings for stress level and strength, length and extensibility of the

Foils Determination of foil consumption per pallet

Cardboard core disposal test

Result:

Comprehensive test report with recommendations for:

Reduction of material costs, consumption and CO2 emissions

The optimal film application (machines - partially and fully automated)

Achieving sustainability goals

Optimisation of product protection, packaging processes and load security

Expertise guaranteed with monthly more than 350 machines + film tests

Real 
prestretch

Power

Puncture 
resistance

Tear resistance

Holding 
force
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Sustainable stretch film 
portfolio
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(100% recyclable)

100% recyclable LLDPE stretch films for the

protection and security of palletized goods –

machine + hand films

100% recyclable LLDPE multi layer film for

pallet + good unitization (stretch-hood)

100% recyclable LLDPE multi layer film for

agricultural baling
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Manuwrap®
machine + hand film

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

AT/ 
MAGUS

LC3

MANU-
STAR® SC




MELITE













Product Quality Standards:

Superior tear propagation, puncture resistance and holding force

UV-protection or UV-absorber

Wide range of colours to choose from

Sliding coatings

Fresh-keeping coatings

Foil printing according to customer

requirements

Real 
prestretch

Ultimate 
stretch

Puncture
resistance

Tear propagation

Holding 
force

Rigid power stretch film 
for semi-automatic
wrapping machines

Stabdart 23 μm

Manustif® 9 μm

Manustif® Evolution 11 μm

All specifications are 100% recyclable.
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Manupackagings way to Circular Economy

Reduce

Recycle

Redesign

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

AT/ 
MAGUS

LC3

MANU-
STAR® SC




MELITE










All films are 100% recyclable

50%-70% reduction of film usage

Cloosing the loop programs

Films with PCR content

Biodegradable AND recyclable films
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Manunature® Mission
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We are committed to

producing a circular economy

for our stretch film portfolio of

pallet wrap solutions.

133



Innovations
sustainable portfolio

01

Manulock® HL RR

02

Manustar® SC

03Manunature® BB

06 Manustif®
Evolution

07

Manunature® RR
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Manunature® BD

05
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Global packaging 
waste flow

1/3

1/3 of overall waste ends 
up dumped into open 
environment.

4B

4 billion tonnes to leak by 
2050 if packaging waste 
flow won’t change.

80%

80% of plastic waste
in the ocean comes from
unmanaged waste on land.
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50 % 50 %

LLDPE Resin

Manunature® BB
High quality 100% recyclable blend produced using renewable feedstock to create a high 
performance polyethylene stretch film.

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

Extracted from
traditional resources

Produced from by-product in 
the wood industry; entire supply 
chain is ISCC approved based 
on a mass balance concept

Bio-LLDPE Resin+1 = -2
Every kilogram of bio-LLDPE 
resin used in manufacture 
removes 2 kilograms of CO2 

from the atmosphere.

The use of manunature® BB 
improves the CO2 balance.
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Available in Maschinereels:

Power Quality ATX

Super Power Quality Manustar® SC



Manunature® BB
Mass balance concept

Farms/ Plantations/ 
Point of Origin*

FGP/
Collcting Points

Processing  
Unit

Trader/ 
Storage Market

Self-Declaration Sustainability
Declaration

Sustainability
Declaration

Sustainability
Declaration

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.
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Plastic granules

Mechanical repurposing

Processing by recyclers

Disposal + 

recycling

Product
Lifecycle

Stretch film for load securityManunature® BD

High quality 100% recyclable and biodegradable material blend

Availabe in power quality (LC3 hand wrap stretch film, ATX MR)

Available in super power quality (ATX Plus)

Product service life of 12 months
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Manunature® BD
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Physical integrity rapidly lost, polymer 
chains broken down across plastic 
structure.

Plastic properties no longer present,
now  a bio-residue with hydrophilic
properties.

Bio-residues now so small they are
digested by natural fungi and bacteria.

Up to 1 month
1 - 4 months 4-24 months

Should the film escape managed processes,
under the correct conditions the film will fully
biodegrade to

WATER, CO2 & BIOMASS, 

WITHOUT MICROPLASTICS
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Manunature® BD

01

02

03
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Conversion from PE Polymer to biocompatible wax,

tested with defined analytical methods and defined

pass/fail criteria to prove functionality.

Biodegradation on land, by soil bacteria and funghi

that appear naturally in soil.

Test on ecological impact based on

OECD standards.

Biodegradability according 
to BSI PAS 9017: 2020
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Manunature® BD

hand films
Manunature® RR LC2 
hand films 60% r-PE

machine films
Manunature® RR AT 200% 
Manunature® RR ATX 250%141



30%
60 %

Manunature® RR films are 
high-performance pallet wrap
materials and 100 % recyclable. 

The films consist of minimum 
30% post-commercial recycled 
material. 

Upon intended use, the films 
contain up to 60% recycled 
content in total. 

For a true circular economy.

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

Manunature® RR

Post-commercial 
recycled content
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Manunature®

Manunature® RR AT 200% 
Manunature® RR ATX 250%

machine films

stretchhood

RR

hand films
Manunature® RR LC2 
Handfolien 60% r-PE

Manulock ® HD RR / Power 
Manulock ® HL RR / Super-Power
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Plastic granules

Material Recycling

Collection from recyclers

Plastic waste

Reuse 
of Material

Collection of PE waste material from big retailers
and logistic channels

Sorting of PE waste according to quality
requirements of the regrind to be met

Flaking and washing

Drying, quality-upstream and granulation

Manupackaging sources post-commercial regrind (PCR) from EUCertPllast certified
recyclers.

Incoming PCR material are controlled by Manupackaging, according to
ISO 9001: 2015 quality management standards.

Pallet wrap products

Manunature® RR
Where does the
regrind come from?
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Product range – own production

Adhesive polypropylene and PVC tapes

for packaging and specialist functions, 

both plain and printed
LDPE bubble wrap products Other polyethylene products
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Service Range 

Cast polypropylene

films

Polyethylene films for 

pallets or smaller 

groups of products

Other agricultural films and 

other agricultural products

Surface protection films

Polyethylene films for

pallets or smaller

groups of products

End of Line Machines and 

Equipment

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.
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Innovative. 
Sustainable.  
Clever.

Copyright (c) by Manupackaging. All Rights reserved.

GABOR ARATO
MANAGING DIRECTOR, 

HUNGARY

Arato.gabor@manupackaging.hu

+36 30 682 6050



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Dr. Székács Annamária
Head of Procurement & Customer Excellence

ADL Automotive

Integrált mobilitási rendszer

A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon



ALD MOVE
Your steering wheel for mobility



 

│ Fleet Europe Smart Mobility Challenge

A mobilitás mint értékteremtés

Társadalmi

KörnyezetiGazdasági

 Dolgozói jólét növelése
 Választás lehetősége mint 

érték

 CO2 kibocsátás 
csökkentés

 Környezeti hatás 
csökkentésének 
változatos 
módozatai

 Dolgozói produktivitás és 
hatékonyság növelése

 Mobilitási költségek 
csökkentése



 

Konzultáció:
dolgozói mobilitási 
csomag és kredit 

rendszer megtervezése

Hozzáférés to 
multimodális közlekedési 

eszközökhöz
(saját autó, 

tömegközlekedés, 
közösségi autó, közösségi 

kerékpár, elektromos 
kerékpár)

Reporting:
• Co2 impact

• Travel history
• Milage per modality

ALD Move – mobilitás mint szolgáltatás

│ Fleet Europe Smart Mobility Challenge

ALD Move applikáció:
• útvonal tervezés

• foglalások rögzítés
• szolgáltatások fizetése

ALD Move 

Mobilitási költségek 
managelése



 

│ Fleet Europe Smart Mobility Challenge

ALD Move alkalmazás

Naptár 
összekapcsolása

Utazás megtervezése 
és foglalás indítás a 

különböző 
közlekedési 
eszközökre

Utazások és 
kreditek 

összesítése

Saját 
utazási/aktivitás

i preferenciák 
kezelése

Azonnali/ live
utazási tanácsok 

(20 perccel indulás 
lőtt, időjárásra 

tekintettel)

Mobility
Kreditek gyűjtése

Fizetési az igénybe 
vett 

szolgáltatásokért 
Mobility Kártyával

Mobility-budget
követése



 

│ Fleet Europe Smart Mobility Challenge

Kifizetődő választás

Mobility kredit

 Cél a valódi szemléletváltás
• A dolgozók „mobilty krediteket” gyűjthetnek azokkal az utazásaikkal, amelyekkel 

helyettesítik az autóik használatát 

• További kredtiek gyűjthetők ha az előre beállított „mobility budget” nem kerül teljes 

felhasználásra és/vagy alternatív meghajtású autót választanak

„Value based” árazás
• Az ügyfelek az elért kreditek alapján fizetnek- a költségek tehát azon alapulnak, hogy az 

ALD MOVE generál-e valós értéket az adott vállalatnál

• A kreditek megszerzésének feltételeit az adott vállalat határozza meg



 

│ Fleet Europe Smart Mobility Challenge

Value Based Pricing – Példa

Tim
• Management Consultant
• 31 éves
• Cégautó használó (VW Golf 1.4 DSG)
• Aktív életmód

3 hónapos projekten vesz részt ügyfelénél, 
Amszterdamban, kb 25 km-re otthonától

Utazz okosan!
Az ALD Move javasolja Timnek, hogy 
adjon elektromos kerákpárt a 
„garázsához” a projekt idejáre. 

+30 perc napi utazási idővel Tim 
jelentősen csökkenteni tudja üzemanyag 
költségeit illetve Co2 lábnyomát, úgy, 
hogy közben tett az egészségéért is.

Mobility budget
Mivel Tim így nem használja ki cégautó 
költségét, a fennmaradó budget-ből egy 
egész hónapra tud elektormos kerékpárt 
bérelni mindösszesen 50 euróért.

A költségek bekerülnek a havi mobility
budget elszámolásába.

Fenntarthatóság 
ösztönzése
Minden elektromos kerékpárral megtett 
útért Timi mobility krediteket kap, már 
akkor is, ha mindösszesen „csak” heti 1,5 
napot használja az elektromos kerékpár 
megoldást.

Megtérülés
Timi átlag 2,5 napot használja az elektromos 
kerékpárt, így további megtakarításokat 
eszközölve a mobility budgetében, melyeket 
további eszközök igénybevételében 
használhat majd fel.





A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Kovács Károly
Ügyvezető igazgató

BDL Environmental Consulting

Víz és biodiverzitás

A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon



Víz és biodiverzitás

Dr. Kovács Károly PhD (oec), 
ügyvezető
MaSzeSz elnök
HWP elnök



A VÍZ SZEREPE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK ELÉRÉSÉBEN

A víz központi helyet foglal el az 
SDG-kben (a víz: a 17 célkitűzés 
egyike).



A XXI. SZÁZAD FŐ VÍZBIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI

ember él biztonságos víz
nélkül és 2,5 milliárdnak
nincs szanitációja.

750 millió

millió ember hal meg évente vízzel 
kapcsolatos katasztrófákban és 
betegségekben

6-8 millió

az emberiségnek arid területeken él. 
kitett területeken él.

85% a világ szennyvizeinek tisztítás 
nélkül kerül a befogadókba

85%

határon átnyúló felszínalatti 
víztartó, melyeken 2-4 ország 
osztozik.

620

az édesvízi előlények 
számának csökkenése az 
elmúlt 30 évben

50 %

Source: Data collected by UNESCO-IHP a and IPCC AR5 WG2 SPM (2014)



EXTRÉM IDŐJÁRÁS ÁLTAL OKOZOTT KÖRNYEZETI JELENSÉGEK
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Túlzott mennyiségű 

csapadék

• Áradások

• Árvizek

• Helyi vízelvezetési 

anomáliák 

2011 Budapest 2011 Budapest

2010 Kisvárda



CSAPADÉKBAN SZEGÉNY IDŐSZAK
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• a talaj vízszint csökkenése

• az élővizek utánpótlásának drasztikus csökkenése

2012 Zsáka 2012 Belgrád



VÍZIKÖZMŰVEK HELYE ÉS SÚLYA A TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRÁK 
KÖZÖTT

22,6
billió $

9,0
billió $ 

7,8 
billió $ 

1,6 
billió $ 

Víz

Energia

Út és vasút

Légi és tengeri
kikötők

Összesen: 41 Billió $

Billió: 1 000 000 000 000  (ezer 
milliárd = 1012)

Forrás: UNEP City Level Decoupling 2013
http://www.unep.org/resourcepanel/portals/24102/pdfs/Cities-Full_Report.pdf

A globális urbanizációs trendek alapján 
előre jelezhető globális infrastruktúra 

beruházási és rekonstrukciós igények a 
következő 25 évben



A FÖLD VIZES ÉLŐHELYEINEK ÁLLAPOTA ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK AZ 
EMBEREK SZÁMÁRA

Összeállítás a legújabb elemzésekből
(Ramsari egyezmény a vizes élőhelyekről)

20 Billió USD 
veszteség az
ökoszisztéma-
szolgáltatások terén
évente

https://www.ramsar.org/sites/
default/files/documents/library/strp
19_4_bn7_e.pdf

„resulting in negative impacts on 
biodiversity and other ecosystem 
services” „The Freshwater LPI is … providing an increasing evidence base that “freshwater 

species are faring much worse than terrestrial species.” Causes of the decline in 
freshwater biodiversity are … habitat degradation, pollution, flow regulation and 
water extraction, fisheries overexploitation, and alien species introductions, ”



MAGAS MEGTÉRÜLÉSSEL JÁRÓ BEFEKTETÉS (TÁRSADALMI SZINTEN) 



MIT TEHET AZ ÜZLETI SZEKTOR?

https://bcsdh.hu/wp-content/uploads/2019/11/Action2020_2019_HUN.pdf



MIT TEHET AZ ÜZLETI SZEKTOR?

csapadékvíz hasznosítás 

• előttünk van egy nagyrészt eltékozolt természeti erőforrás, amelynek hasznosítása jóformán 
csak infrastruktúra (azaz pénz) kérdése

• a vállalatok számára egyre inkább kihívást fog jelenteni a vízfogyasztással kapcsolatos 
költségek várható emelkedése

• a korszerű csapadékgazdálkodás nem csak segíti elkerülni a csapadékvíz okozta károkat, de 
még további hasznosítási lehetőségeket is feltárhat

• a pozitív szemlélet megerősítéséhez és a hatékony lépésekhez az kellene, hogy a jelenlegi 
berögzült vízhasználatokban (hálózati vételezés, saját kút) megjelenjen mind az 
alapinfrastruktúra, mind pedig a vízkészlet-használat értékén kezelt költsége



BUDAPEST AIRPORT - CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
összesen 5800 l/s tisztítási teljesítményű ENVIA TRP
DN 500-zal egyenértékű átmérőjű résfolyóka 



Köszönöm a figyelmet!
www.bdl.hu
info@bdl.hu
+36 1 224 0670



A reptér és a környezeti 
felelősségvállalás
Fazekas-Kertész Zsófia
Környezetvédelmi specialista

Budapest Airport Zrt.



Környezeti felelősségvállalás a 
Budapest Airportnál 

Fazekas-Kertész Zsófia
Budapest Airport

Környezetvédelmi specialista
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A repülőtér
Egy kisváros a városban

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) 
Üzemeltető: Budapest Airport Zrt.

• 1515 ha terület, ebből 1100 ha zöld 
terület

• Önálló energiaellátó és közmű 
infrastruktúra

• 200+ épület

• Futópályák, gurulóutak, előterek, utak 
és parkolók

• BUD csoport: ~1.470 alkalmazott

2022 utasforgalmi adatok:

• 12,2 M utas

• 98.600 gépmozgás

• 194.000 t cargo
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Fenntartható repülőtér üzemeltetés

Megfelelés a hazai és nemzetközi jogi szabályozásnak:

• EU-s  és magyar szabályozások

• ICAO, ACI ajánlások, HungaroControl

• Fővárosi ill. szomszédos települések előírásai

• Szakhatóságok: környezetvédelem, munkavédelem, iparbiztonság, 

tűzoltóság, rendőrség, NAV, járványügy, állategészségügy stb.

• A teljes repülőtéri infrastruktúra biztonságos üzemeltetése

• Épületek, utak, zöld-és vízfelületek, talaj, közművek stb.

• Speciális téli üzemmenet biztosítása (hóeltakarítás, jégtelenítés)

Jogi felelősség

Üzemeltetői 
felelősség
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Fenntarthatóság  Stratégiai célok

 Nettó zéró kibocsátás 2035-ig

 Zöld finanszírozás

 Fenntartható épületek építése

 Hulladékkezelés fejlesztése

 Zajterhelés, zajszennyezés 
csökkentése 

 Átlátható monitorozási rendszer az 
előrehaladás nyomon követéséhez
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Zajvédelem
Jó kapcsolat fenntartása a szomszédainkkal

• Megújult zajmérő rendszer, valós idejű járatkövetéssel: 6 fix 
mérőállomás (24/7) + 1 mobil

• Járatkövető weboldal
• Zajtérképek
• Havi és negyedéves jelentések
• Zajgátló védőövezet kialakítása
• Lakossági ablakszigetelési program
• Oktatási intézmények zajszigetelése
• Üzemelési korlátozások alkalmazása
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Levegőminőség
Levegőszennyezők mérése

• Helyszíni levegőminőség megfigyelő állomás a 2A teraszán

• Mért komponensek: CO, SO2, NOX, O3, THC, PM10 

• Folyamatos mérés és évente jelentés hatósági kötelezettség is

• Meteorológiai adatgyűjtés

• 14 pontforrás: folyamatos kibocsátási mérések

• Ózonkárosító anyagok nyilvántartása (klímagázok, és 

tűzoltórendszerek)
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Éghajlatvédelem
Klímaváltozás csökkentése

• Kötelező részvétel az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében (EU-ETS)

• Önkéntes karbonlábnyom számítás– Repülőtéri Karbon Akkreditáció 

• Karbonsemleges működés 2018 óta (offset)

• CO2 kibocsátás csökkentési, energiahatékonysági intézkedések

• 2019 június: ACI Net Zero by 2050 csatlakozás

• BUD cél: 2035-re karbonkibocsátás-mentes működés: Net Zero Plan

• Megújuló energia beruházások



0
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2019 (baseline) 2025 2030 (ACA
milestone)
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(ACA milestone)
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Pathway to net zero 2035
Heating
emissions

Electricity
emissions

Mobility
emissions

No intervention
forecast
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Net zero működés elérési terve
Az IPCC 1,5 C-os csökkentési tervével összhangban a céldátum 2035

2022

Solar park2023

Green energy 
certificates 2026 Geothermal 

plant or 
decentralized 
heating

2030 80 % electric 
fleet

2035 Majority 
electric fleet

2025 42 % electric 
fleet

5
3
%

 
decrease

9
1
%

 decrease

9
9
%

* decrease

*the residual CO2 will be 
neutralised through CCS 
technology 

Also 
including a 
margin of 
error, BUD 
will be able 
to meet the 
IPPC 1.5°C
target

Electricity measures 

1. Energy efficiencies
2. Solar panels
3. Green energy certificates

Heating measures 

1. Energy efficiencies
2. Geothermal heating/heat 

pumps 

Mobility measures 

1. Electrification BUD fleet 

2030 Local Green energy 
certificates
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ACA Akkreditációs szintek
2020 óta 6 szint

1. MAPPING 2. REDUCTION 3. OPTIMISATION 3+ NEUTRALITY
4. TRANS-

FORMATION 4+ TRANSITION

- Karbon-
lábnyom 
számítás

- Emisszió-
csökkentési 
elkötelezett-ség

- Emisszió-
csökkentési cél 
meghatározás
- Carbon 
management 
Terv
- Scope 1&2 
csökkentés

- Egyes Scope 3 
emissziók 
számítása
- Stake-
holderek/
partnerek 
bevonására Terv

Közvetlenül 
befolyásolha-tó 
emissziók 
semlegesíté-se 
(offsetting)

- Abszolút 
emissziócsök-
kentési célok
- Több Scope 3 
kibocsátás
- Hosszú távú 
célok
- Partnerek 
szorosabb 
bevonása

Közvetlenül 
befolyásolha-tó 
emissziók 
semlegesíté-se 
(offsetting)

Cél 2023-ra



95%

3%

2%
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Budapest Airport karbonlábnyom
Scope 1-2-3 kibocsátások százalékos megoszlása (2021)

Scope 3 emissziók:

- Repülőtér megközelítése

- Repülők le-felszállása

- Partnerek 

energiafogyasztása

- Repülők áramellátása

- Hajtóműtesztelések

- Hulladék, szennyvíz

- Dolgozók üzleti útjai

- Jégtelenítés és síkosság-

mentesítés

Scope 1 emissziók:

- Épületek fűtése

- Vészáram-generátorok

- Saját járművek által 

használt üzemanyag

Scope 2 emissziók:

- Vásárolt áram 

termeléséből származó 

kibocsátás
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Emissziócsökkentési projektek

• Épületek energiahatékonyság növelése: szigetelések, nyílászárók cseréje, 

tanúsítások bevezetése

• Fűtésrendszer: hőközpontok cseréje, kazánok optimalizálása, fűtővíz hőmérséklet 

csökkentése

• Geotermális erőmű: szeizmikus felmérések

• Áram: zöld áram vásárlás: 2023-ban 100% - partnereknek is

• Napelem projekt: 7,5 MW napelem farm zöld területen

• Világítás-korszerűsítés: LED cserék folyamatosan (épületek+közvilágítás)

• Flottazöldítés, e-töltők kiépítése
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Repülőtéri partnerek bevonása 
A repülőtér karbonlábnyom-csökkentése együttes cél

Önkéntes program
2015 óta működik, ma már 40 szervezet tagja

Együttműködési platform
Cégvezetők vagy fenntarthatósági szakemberek fóruma, ahol 

egymással és az üzemeltetővel is meg tudják vitatni a 

fenntarthatósági-környezetvédelmi projekteket

Elismerés
Az év Greenairport partnere díj – az éves díjátadó gálán kerül 

átadásra 

Kommunikációs csatorna
Fenntarthatósági hírek, partnerek, jó gyakorlatok bemutatása, 

közös projektek
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Közlekedés-fejlesztés

• Repülőtér megközelítése – felmérések

• Ride sharing applikáció

• Belső kerékpárút hálózat 

• E-mobilitás

• Elektromos és hibrid járművek a flottában + partnereknél

• Elektromos töltőrendszerek kiépítése

• Autómegosztó partnerek – dedikált e-töltőkkel
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Hulladékgazdálkodás

• Évi 2500 tonna hulladék (2022)

• Szelektív hulladékgazdálkodás a repülőtér egész területén 2009-től

• Manuális előválogató központ, hulladékfajták:

• Folyamatos jelentéstétel a környezetvédelmi hatóságoknak

• Egyszer használatos műanyagok kivonása lehetőség szerint

• Illegális hulladéklerakás felszámolása

• Fedélzetről lekerülő hulladék szelektálása (légitársaságok)

• Teljes hulladék rendszer átvilágítás 2023

üvegfémPETpapír

34 t95 t52 t204 t
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Felszíni és felszín alatti vizek védelme

• 13 db fúrt ivóvízkút, saját ivóvíz ellátás

• Folyamatos szennyvíz, talajvíz, felszíni víz minőség mérés

• Olaj-, és zsírfogó berendezések az élővizek tisztasága védelmében

• Jégtelenítés – előtérről lefolyó csapadékvíz vizsgálata (TOC monitor)

• Ivókutak kialakítása a terminálon
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Élővilág és természet védelme

• Zöldterület 1100 ha – kaszálás, bálák

• Élővilág védelem és vadvédekezés több tucat módszerrel

• Ragadozó és énekesmadarak védelme (madárriasztás, madármatricák, 

fecskefészkek)

• Ürgepopulációk védelme , áttelepítések Nemzeti Parkokba

• FOD gyűjtő akciók
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Új fenntarthatósági weboldal
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Fazekas-Kertész Zsófia
Környezetvédelmi specialista

Email: zsofia.kertesz@bud.hu

Web: www.bud.hu

Köszönöm a figyelmet!
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15:35 - 16:00
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Menetrend

SzervezetPozícióMentorProgramIdő

BUD Airportkereskedelmi vezérigazgató-helyettesKam JanduVezetői interjú16:00

BCSDHprogramvezetőSzederkényi Zita
Összefoglaló és következő 
lépések

16:45

technikai szünet17:00

BUD Airportkörnyezetvédelmi specialista Fazekas-Kertész ZsófiaReptérlátogatás17:05



A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon

Leadership interview

Kam Jandu
Chief Commercial Officer
Budapest Airport Zrt.
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Egy gondolat a mai napról?

• Milyen üzleti megoldást viszel haza?
• Legérdekesebb,
• Leghihetetlenebb, 
• Legfurcsább,
• Leghasznosabb, de

…lehet élmény, információ, de akár ötlet is, ami született!
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• Minden képzési napról küldünk egy űrlapot

• Kitöltése pár percet vesz igénybe.

• Fontos számunkra a visszajelzésetek!

Kérdőív – szakmai napok értékelése

A WBCSD Future Leaders programja Magyarországon
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Tudásbázis

• prezentációk
• fenntarthatósági fogalomtár
• fotók
• Olvasnivalók

• e-mail 
• aktuális és praktikus tudnivalók
• olvasnivalók felkészüléshez és a továbbhaladáshoz
• egyéni feladatok
• projektmunka
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Találkozunk március 30-án 
a McDonald’s-nál! 
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