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Biodiverzitás: számokban

A biodiverzitás
drasztikus mértékben 

hanyatlik



• 1 millió állat- és növényfajt fenyeget a kipusztulás 
veszélye:

kétéltűek 40%-át
rovarok 10%-át

• Az őshonos fajok egyedszáma 20%-kal csökkent a 
szárazföldi élőhelytípusokban az utóbbi 100 évben.
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IPBES világjelentés 2019  

Forrás: IPBES* világjelentés 2019 *IPBES: A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások kormányközi tudománypolitikai platformja
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IPBES világjelentés 2019  

• Szárazföldi élőhelyek több mint 75%-át jelentős 
mértékben megváltoztattuk.

• Édesvízi élőhelyek több mint 85%-a eltűnt.
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IPBES világjelentés 2019  

• Mezőgazdasági növénytermesztés értéke
háromszorosára nőtt 1970 óta.

• Éves fakitermelés 45%-kal nőtt.

• Szárazföldi területek 23%-án csökkent a termelékenység.

• Haszonnövényeink 75%-át elveszítettük, háziasított
emlősfajtáink 9%-a kipusztult 2016-ra, további 1000 fajta
van veszélyben.
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IPBES világjelentés 2019  

• A beporzók hiányából adódó
terméskiesés elérheti az évi
577 milliárd dollárt.



13

IPBES világjelentés 2019  

• Idegenhonos inváziós fajok: észlelési 
adatai 1980 óta 40 %-kal nőttek 
világszinten, földünk 1/5-ét fenyegeti 
növényi/állati invázió.

• Duplájára nőttek a városi területek 
1992 óta.

→ Az ökoszisztéma-szolgáltatások éves 
becsült értéke 125-140 billió USD - a 
globális GDP másfélszerese.
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IPBES világjelentés 2019  

A biodiverzitás drasztikus csökkenésének okai

1. A földhasználat változása
2. Vadon élő fajok túlhasznosítása,

kereskedelme
3. Éghajlatváltozás
4. Szennyezés
5. Inváziós idegenhonos fajok terjedése



Európai uniós keret

EU 2030-ig szóló biodiverzitás 
stratégiája

- A Green Deal egyik pillére

- Publikálás dátuma: 2020. március



Nemzeti Biodiverzitás Stratégia

- Nemzetközi kötelezettség
- Megjelennek a 2015-2020 közötti stratégiában tárgyalt 
fő ágazati kérdések

- Reflektál a főbb EU-s kötelezettségvállalásokra

→ Új kérdéskörök a stratégiában:

klíma-biodiverzitás összefüggései, a biodiverzitást
veszélyeztető szennyezések (növényvédő szerek, mg-i 
termés és teljesítménynövelő szerek), új génkezelési 
technikák, beporzók, a települési zöld infrastruktúra) 



▪ Kárpát-medence: több klímahatás találkozási területe → gazdag, mozaikos élővilág

▪ Pannon biogeográfiai régió (hazánk kiemelkedő felelőssége!)

▪ Kb. 42 000 állat és 2 200  magasabb rendű növényfaj

▪ De a biodiverzitás csökkenésének globális trendje sajnos Magyarországon is 
megfigyelhető
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Magyarország biológiai sokfélesége még mindig egyedülálló
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A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia felépítése 

Helyzetértékelés 
(főbb hazai jellemzők, 

tendenciák)

SWOT elemzés

STRATÉGIA
3 stratégiai terület

19 célkitűzés

50 cél

intézkedések

indikátorok



1. Növekvő földigények az infrastruktúra és beruházások révén a természetes és féltermészetes 
területek rovására

2. A termőföld mennyiségének és minőségének veszélyes ütemben történő csökkenése

3. A környezeti nevelés és a természetvédelem oktatásának hiánya a közoktatásban 

4. A természetes genetikai regeneráció elvesztése az élőhelyek elszigeteltsége miatt

5. A beporzópopulációk folyamatos csökkenése

6. A bevételkiesés kompenzációjának hiányában a biodiverzitást kevésbé kímélő, de 
jövedelmezőbb gazdálkodási formák maradnak magántulajdonban

7. A természeti tőkére épülő versenyképes fejlődés a cél világszerte, és a jelenlegi fogyasztói 
társadalom nincs felkészülve a biodiverzitás hosszú távú megőrzéséhez szükséges 
szemléletváltásra.

8. A társadalmi-gazdasági növekedés nyomása meghaladja a természetes ökoszisztémák 
teherbíró képességét és ellenálló képességét
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A biodiverzitást fenyegető veszélyek Magyarországon
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A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia területei

II. A biológiai 
sokféleség 

fenntartható 
használata és a 

hasznok 
megosztása

III. A végrehajtást 
támogató eszközök 

és megoldások

I. A biológiai 
sokféleséget 

fenyegető 
veszélyek 

csökkentése
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A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 19 célkitűzése

1. Védelemben részesülő területek koherens hálózatának kialakítása

2. Leromlott ökoszisztémák helyreállítása

3. Kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű fajok helyzetének 
javítása
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A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 19 célkitűzése

4. Inváziós idegenhonos fajok (állomány visszaszorítás, új 
betelepülés megakadályozása)

5.Kereskedelmi célú hasznosítás által veszélyeztetett fajok védelme

6. Biodiverzitást veszélyeztető szennyezések csökkentése (kémiai 
növényvédő szerek)

7. Genetikailag módosított szervezetek
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A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 19 célkitűzése

8. Beporzók helyzetének felmérése és a hanyatlásának megállítása

9.Klímaváltozás és biodiverzitás megőrzés

10. Fenntartható és mozaikos mezőgazdaság

11. Genetikai erőforrások megőrzése, használatukból származó
hasznok megosztásának biztosítása
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A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 19 célkitűzése

12. Erdők

13. Biodiverzitás megújulását nem veszélyeztető fenntartható vad-
és halgazdálkodás biztosítása

14. Fenntartható vízgazdálkodás, vízvisszatartás és ésszerű, 
takarékos vízhasználat elterjesztése

15. Zöldinfrastruktúra elemeinek összehangolt fejlesztése,
fenntartása és javítása
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A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 19 célkitűzése

16. Ökoszisztéma-szolgáltatások

17. Ismeretek bővítése, a megőrzéssel kapcsolatos tevékenységek 
tudományos megalapozottágának biztosítása

18. Szemléletformálás, tudatosság kialakítása és elterjesztése

19. Nemzetközi együttműködés erősítése



26

MNB projekt (az OECD-vel és az Európai Bizottsággal együttműködve)

A hazai biodiverzitás hatásának felmérése a magyar pénzügyi szektorra

Célok: 

1. Felügyeleti keret kidolgozása, amely segíti a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) a biodiverzitáshoz
kapcsolódó pénzügyi kockázatok felmérésében a magyar pénzügyi rendszerben, beleértve a fizikai
és átmeneti kockázatok következményeit.

2. Segítse az MNB-t és a magyarországi lakossági tevékenységet folytató bankokat, hogy jobban 
tájékozódjanak a biodiverzitáshoz kapcsolódó pénzügyi kockázatoknak való kitettségükről, 
hatásaikról és függőségeikről, hogy javítsák e kockázatok kezelését.



A biodiverzitás és az üzleti szféra kapcsolata

• A biodiverzitás az üzleti világ számára fontos forrásokat biztosít, például természeti nyersanyagokat, élelmiszert és 
gyógynövényeket.

• Az üzleti szektor szerepe kritikus lehet a biodiverzitás megőrzésében és a természeti erőforrások fenntartható használatában.
• A fenntartható üzleti gyakorlatok, például a zöld innováció és a környezetbarát termékek fejlesztése, hozzájárulhatnak a 

biodiverzitás megőrzéséhez és a természeti erőforrások fenntartható használatához.
• Az üzleti világ és a biodiverzitás kapcsolatában kiemelt szerepet játszik a fenntartható erdőgazdálkodás, amely a faanyag és 

papírtermékek előállítását védi a túlzott erdőirtástól.
• Az agráriparban a biodiverzitás megőrzése és az ökológiai gazdálkodás előtérbe helyezése hozzájárulhat a társadalmi-

gazdasági stabilitáshoz és a fenntartható mezőgazdasági termeléshez.
• Az üzleti vállalkozások tevékenységei hatással lehetnek a biodiverzitásra, például a fogyasztói szokások, a termelési 

folyamatok és a logisztikai rendszerek.
• Az üzleti szektor felelőssége, hogy a vállalkozásai pozitív hatással legyenek a biodiverzitásra és a környezetre.
• Az üzleti világ és a biodiverzitás kapcsolatának erősítése érdekében számos kezdeményezés született a környezetvédelmi 

szervezetek, a kormányzati szervek és az üzleti szektor közötti együttműködés keretében.
• Az üzleti vállalkozások lehetnek a biodiverzitás megőrzésének szövetségesei a felelős és fenntartható vállalkozások elveinek 

követése révén.
• A biodiverzitás megőrzése és a fenntartható üzleti gyakorlatok közötti kapcsolat erősítése kulcsfontosságú a jövő generációk 

számára, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és az élhetőbb jövő megteremtéséhez.



A biokreditek

A biokredit olyan pénzügyi eszköz, amely a biodiverzitás megőrzésére és a környezetvédelemre irányuló 
projektek finanszírozására szolgál. A biokreditet környezetvédelmi, természetvédelmi és társadalmi 
szervezetek hozták létre annak érdekében, hogy támogassák az olyan kezdeményezéseket, amelyek 
hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és a természeti erőforrások megőrzéséhez.

A biokreditek egyfajta karbonkreditek, amelyek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére 
és a klímaváltozás elleni küzdelemre fókuszálnak. Azonban, míg a karbonkredit a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésére irányul, a biokredit a biodiverzitás megőrzésére és a természetvédelemre fókuszál.

A biokredit egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az üzleti szektor számára, hogy pénzügyileg támogassa az 
olyan projekteket, amelyek a biodiverzitás megőrzését és a fenntartható fejlődést szolgálják. Ilyen projektek 
lehetnek például az erdők megőrzése, a természeti élőhelyek védelme, az ökológiai gazdálkodás és a 
fenntartható turizmus. A biokredit lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy pénzügyi eszközöket 
szerezhessenek a biodiverzitás megőrzésére és a környezetvédelemre irányuló projektek támogatására, 
valamint javítja az üzleti vállalkozások környezeti teljesítményét és felelősségét.



Nemzetközi klímapolitika



• 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (hatályba 
lépés 1994)

• Célja: ÜHG-k légköri koncentrációjának stabilizálása, 
konkrét vállalások nélkül

• Keretegyezményben Részes Felek első konferenciája 
(Conference of the Parties – COP) – amely a legfőbb 
döntéshozó szerv, 1995 Berlin 

• Tárgyalások, klímacsúcsok minden évben: mitigáció (ÜHG-
csökkentés), adaptáció (alkalmazkodás) és finanszírozás

• A döntések előkészítéseit segédtestületek végzik (pl. 
tudományos és technológiai kérdésekben) –
határozattervezetek előkészítése

• 197 Részes Fél, a világ összes állama csatlakozott 

• Hazánk 1992-ben írta alá, 1994-től a tagja a UNFCCC-nek
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change)
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Nemzetközi klímapolitika
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
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• Évente két nagy ülés
• Bonni ülések (május/június): Kiegészítő Testületek ülése (SBI –

végrehajtásért felelős testület; SBSTA – technikai ügyekért
felelős testület) UNFCCC HQ

• Részes Felek Konferenciája - COP (november/December): A
három Kormányzó Testület (COP, CMP, CMA) és a Kiegészítő
Testületek találkozója

• Fő tárgyalási területek: kibocsátás-csökkentés, alkalmazkodás,
klímafinanszírozás, cross-cutting témák, LULUCF, tudomány,
technológia, kapacitásnövelés, átláthatóság, költségvetés

• Tárgyalók: a kérdéseket az országcsoportok tárgyalói tárgyalják

• COP26 Glasgow

• COP27 Sharm El-Sheikh

• COP28 Dubai COP29? 31

Nemzetközi klímapolitika
UNFCCC nemzetközi tárgyalási folyamatok



• A „történelmi jelentőségű” Párizsi Megállapodást 195 ország fogadta el 
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 21. 
konferenciáján (UNFCCC COP 21); 2015. december 12-én Párizsban

• Ez egy új globális klímavédelmi egyezmény az UNFCCC minden Fele 
részére, felváltja a Kiotói Jegyzőkönyvet a 2020 utáni időszakra:

• A tudomány állását szorosan megközelítő kibocsátás-csökkentési
célokat állít fel

• Jelentős beruházásokat teremt a szokásos gazdasági fejlődési
pályától való eltérés révén

• Fosszilis energiahordozók alkonyát vetíti előre a 2050 után elérendő
kibocsátás-semleges gazdaságra való átállás igényével

• A Párizsi Megállapodás, illetve a COP 21 konferencia eredményei az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem minden fontos elemét érinti: 
✓ Mitigáció – kibocsátások csökkentése

✓ Transzparencia – elszámolhatóság, átláthatóság

✓ Alkalmazkodás – a hatások kezelése

✓ Veszteségek és károk– a hatásokat követő helyreállítások segítése

✓ Támogatás – beleértve a klímafinanszírozást, egy ellenálló jövő érdekében
32

Nemzetközi klímapolitika
UNFCCC COP 21 – Párizsi Megállapodás (2015)



▪ Az európai uniós, így a magyar klímapolitika az ENSZ égisze alatt
kötött nemzetközi egyezmények által szabott keretek között működik

• ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (Rio de Janeiro, 1992)

• Kiotói Jegyzőkönyv (1997):

• Első kötelezettségvállalási időszak 2008-2012.

• Második kötelezettségvállalási időszak: 2013-2020.

• Párizsi Megállapodás (2015.): 2021-től kezdődik a teljesítési
időszak, legfőbb célja a melegedés jóval 2°C alatt tartása,
törekedve arra, hogy ez ne haladja meg a 1,5°C

• Az EU közös vállalást tett 2020-ra (-20%) és a 2020. decemberi EiT
döntés alapján 2030-ra legalább nettó -55% kibocsátáscsökkentést
kell elérni (az ezt megelőzően kitűzött célérték legalább -40%-os
kibocsátás-csökkentést irányzott elő). 2050-re Európa
klímasemleges lesz, amely célt Magyarország nemzeti szinten is
vállalta.

• Uniós szintű szakpolitikák szolgálják a közös cél elérését 33

Az EU klímapolitikája a nemzetközi klímapolitika fényében



COP27





▪ A konferencia legnagyobb eredménye, hogy létrehozásra került egy, a legsérülékenyebb 

fejlődő országok megsegítésére szolgáló kompenzációs alap az éghajlati veszteségek és károk 

kezelésére. Ebből a célból egy bizottság („Transitional Committee”) is felállításra került, amely 

az idei COP28 klímacsúcson ajánlásokat tesz az alap működésére, ill. az egyéb pénzügyi 

mechanizmusok alatti források mobilizálására vonatkozóan.

▪ Az országok emellett továbbra is kitartanak azon céljuk mellett, hogy a fejlődők számára 

juttatott éghajlati alkalmazkodási célú támogatásokat meg kell duplázni a 2019 és 2025 közötti 

időszakban: csak a COP27 keretében 230 millió dollár új felajánlás érkezett a UNFCCC 

Alkalmazkodási Alapja részére, valamint a UNFCCC Pénzügyi Állandó Bizottsága az idei COP28-

ra előrehaladási jelentést készít az alkalmazkodási finanszírozási cél teljesítésének állásáról.  

▪ A Felek folytatták – a tavaly elindított kétéves Glasgow – Sharm El-Sheikh Munkaprogram 

(GlaSS) keretében – az Alkalmazkodási Világcél (GGA) meghatározását. A világcél végleges 

meghatározása az idei COP28 feladata lesz, és az országok egy ambiciózus keretmegoldásban 

gondolkodnak, amely elősegíti a legsérülékenyebb régiók ellenállóképességének növelését és 

az eredmények jobb nyomon követhetőségét azáltal, hogy a világcél szoros szinergiákat képez 

majd a Párizsi Megállapodás végrehajtását nyomon követő Globális Értékelés folyamatával.
36

COP27
Eredmények - Alkalmazkodás

COP27 ENSZ klímacsúcs

Alkalmazkodás

Mérséklés

Finanszírozás

Technológia, Globális 
Értékelés, Fiatalok





▪ Döntés született egy ún. Mitigációs Munkaprogram (MWP) 
elindításáról is, amelynek célja, hogy jelentősen növelje a 
globális kibocsátás-csökkentési ambíciószintet és végrehajtást 
az évtized végéig. A munkaprogram végrehajtása rögtön a 
COP27 konferencia után kezdődik és (első körben) 2026-ig tart, 
évente legalább 2 globális dialógus lebonyolításával. (Legkésőbb 
2026-ban az országoknak dönteniük kell a munkaprogram 
esetleges meghosszabbításáról). 

▪ Emellett az országoknak 2023 végéig felül kell vizsgálniuk a 
középtávú (2030-ig szóló) klímavállalásaikat. 

▪ Ugyanakkor a COP27 zárónyilatkozatának mitigációs
vonatkozású részei elmaradnak a várakozásoktól: nem 
tartalmaznak utalást a mitigációs ambíciónövelés sürgősségére 
(legkésőbb 2025-ig tetőzniük kellene a globális 
kibocsátásoknak), valamint nem mutatnak ambíciónövekedést 
Glasgow-hoz képest a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésének 
terén sem. 
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COP27
Eredmények - Mérséklés

Alkalmazkodás

Mérséklés

COP27 ENSZ klímacsúcs
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▪ A COP27 zárónyilatkozata rávilágít, hogy globális szinten egy fenntartható, alacsony ÜHG-

kibocsátású gazdaság megteremtéséhez reálisan évi 4-6 billió(!) dollár mobilizálására lenne 

szükség, amelyhez a kormányok hozzájárulásai mellett szükség van a privát források 

mobilizálására és a globális pénzügyi rendszer ilyen módon történő átalakítására is, amelyben 

kulcsszerepük kell, hogy legyen a központi és kereskedelmi bankoknak, a befektetőknek és más 

pénzügyi aktoroknak is.

▪ Klímafinanszírozás terén a (fejlett) országoknak továbbra is törekedniük kell az évi 100 milliárd 

dolláros klímafinanszírozási cél elérésére a 2025-ig hátralévő években, amelyben ugyanakkor a 

multilaterális fejlesztési bankoknak és a nemzetközi pénzügyi intézményeknek is aktív szerepet kell 

vállalniuk. 

▪ Az országok emellett tovább folytatták a 2025 utáni időszakra vonatkozó „új kollektív 

számszerűsített klímafinanszírozási cél” meghatározását, amelyről a jövőre esedékes COP29 

keretében szükséges döntést hozni. 

▪ Sajnálatos, hogy az EU törekvése – miszerint a Párizsi Megállapodás 2.1.c) cikke szerinti ügyeket 

(„nemzetközi pénzmozgások összehangolása a Párizsi Megállapodás céljaival”) külön napirendi 

pont keretében, átfogóan kellene tárgyalni a klímacsúcson – nem teljesült, a napirendi pont 

kérésünket elutasították. 40
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Finanszírozás
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Mérséklés

Alkalmazkodás

COP27 ENSZ klímacsúcs

▪ A COP27 keretében útjára indult egy ötéves munkaprogram, hogy népszerűsítse és 

elősegítse a tiszta technológia-megoldások meghonosítását a fejlődő országokban.

▪ A COP27 keretében lezajlott a Párizsi Megállapodás céljainak teljesülését minden 
területen monitorozó, 2023-ban esedékes Globális Értékelést (GST) előkészítő második 
technikai dialógus. A Globális Értékelés tanulságainak levonására az idei COP28 
keretében kerül sor, ugyanakkor előtte még megrendezésre kerül – az ENSZ főtitkár 
összehívására – egy „Klímaambíciós Csúcstalálkozó” (Climate Ambitiuon Summit) is. 

▪ Az Éghajlati oktatás és társadalmi felelősségvállalás (Action for Climate Empowerment, 
ACE) tárgyalási ágban megállapodás született a tízéves Glasgow Munkaprogram első 
fázisának végrehajtására szolgáló ötéves cselekvési tervről, amely kitér a nem-állami 
szereplők részvételének fokozására is a klímatárgyalások folyamatában. 

▪ Az ifjúság véleményének becsatornázására külön Ifjúsági Fórumot (Youth Forum) 
rendeztek, valamint a UNFCCC főigazgató kifejtette azon törekvését, miszerint az ifjúság 
javaslatai a jövőben közvetlenebb módon kerülnének becsatornázásra a COP-tárgyalások
folyamatába. Az egyéb nem-állami szereplők részvételének mobilizálására a „Global 
Climate Action Space” keretében nyílt lehetőség, ahol a kormányok mellett az üzleti, a 
tudományos és a civil szféra képviselői osztották meg nézeteiket a tárgyalásokról és a 
folyamatokról. 





A COP27 „Sharm el-Sheikh végrehajtási terve” zárónyilatkozat számos témát érintett:
• tudomány és sürgősség,
• az ambíció és a végrehajtás fokozása,
• energia,
• mérséklés,
• alkalmazkodás,
• éghajlati veszteség és károk,
• korai előrejelzés és rendszeres megfigyelés,
• megvalósítás – utak az igazságos átmenethez,
• finanszírozás,
• technológia transzfer és telepítés,
• kapacitásbővítés,
• átláthatóság,
• számbavétel,
• a Párizsi Megállapodás (PA) 6. cikke,
• óceán,
• erdők,
• és a végrehajtás fokozása: a nem részes felek fellépése.
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Eredmények - Zárónyilatkozat





A  zárónyilatkozat kiemeli, hogy a biológiai sokféleség csökkenése és az éghajlatváltozás szorosan 
összefüggő jelenségek, amelyeket szinergikusan érdemes kezelni az ENSZ Fenntartható Fejlődési 
Célok rendszerében. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében elengedhetetlen az élőhelyek, 
fajok és ökoszisztémák védelme, megőrzése, helyreállítása és fenntartható módon való kezelése. 

Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye (UNCBD) a UNFCCC-vel egyidőben, 1992-ben született 
meg, a részes feleinek következő kétéves konferenciájára (COP15) 2022. december 7. és 19. között 
került sor Montrealban, Kanadában. (A COP15-nek eredetileg Kína adott volna otthont 2020-ban, 
azonban ez a pandémia maradt immár két éve elmaradt). 

A COP15 legfontosabb feladata a 2020 utáni időszakra vonatkozó Globális Biológiai Sokféleség 
Keretrendszer kidolgozása volt, annak céljával, hogy a 2030-ig tartó időszakban megoldásokat 
dolgozzon ki a csökkenő biodiverzitási tendenciák megfordítására, a bennszülött jogok és az 
egyenlőségi szempontok figyelembevételével. A cselekvés sürgőssége itt is kiemelendő, tekintettel 
arra, hogy – a WWF 2022-es „Élő Bolygó Jelentése” szerint – csak a gerinces fajok megfigyelt 
populációi átlagosan 69%-os csökkenést mutatnak 1970-hez képest. 
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Eredmények – Zárónyilatkozat: Biológiai sokféleség és klímavédelem





▪ A globális GDP több mint felét képviselő országok 25 új együttműködési intézkedéscsomagot 
indítottak el (eredetileg az Egyesült Királyság COP-elnöksége kezdeményezte  ezta Race to Zero-val
és az ENSZ éghajlatváltozás magas szintű bajnokaival együttműködésben), amelyet a COP28-on kell 
végrehajtani a dekarbonizáció felgyorsítása érdekében, öt kulcsfontosságú területén érvel el az 
áttörést: az energia, a közúti szállítás, az acél, a hidrogén és a mezőgazdaság területén.

▪ António Guterres, az ENSZ főtitkára bejelentett egy 3,1 milliárd dolláros tervet annak biztosítására, 
hogy a bolygón mindenkit korai előrejelző rendszerek védjenek a következő öt évben. 

▪ A G7/V20 által vezetett Global Shield Financing Facility nevű tervet a COP27-en indították el, hogy 
finanszírozást biztosítsanak az éghajlati katasztrófák által sújtott országoknak.
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Bejelentések



COP-out: like a bridge over troubled waters



ANNEX I

Az I. mellékletben szereplő 40 ország plusz az Európai Unió. Ezek az országok az iparosodott 

és átalakulóban lévő országok közé tartoznak: Ausztrália, Ausztria, Fehéroroszország, 

Belgium, Bulgária, Kanada, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, 

Japán, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Új-Zéland, 

Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, 

Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült 

Államok

ANNEX II

A II. mellékletben szereplő 23 ország plusz az Európai Unió. Ezek az országok a fejlett 

országok közé tartoznak, amelyek fizetik a fejlődő országok költségeit: Ausztrália, Ausztria, 

Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, 

Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, 

Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok
50
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A valódi feszültségek a COP27-en: az Annex I. és II. szerinti országok





▪ Ezek többnyire fejlődő országok (Kína, India, Dél-Korea)

▪ A Keretegyezmény a fejlődő országok bizonyos csoportjait különösen sérülékenyeknek ismeri el az 

éghajlatváltozás káros hatásaival szemben, ideértve az alacsonyan fekvő tengerparti területekkel rendelkező, 

valamint az elsivatagosodásra és aszályra hajlamos országokat.

▪ Más országok (például azok az országok, amelyek nagymértékben támaszkodnak a fosszilis tüzelőanyag-

termelésből és -kereskedelemből származó bevételre) sebezhetőbbnek érzik magukat az éghajlatváltozásra 

adott válaszintézkedések lehetséges gazdasági hatásaival szemben.

▪ A Keretegyezmény olyan tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, amelyek megválaszolják e kiszolgáltatott 

országok speciális igényeit és aggodalmait, például a befektetéseket, a biztosítást és a technológiatranszfert.

▪ Az ENSZ által a legkevésbé fejlett országok (LDC-k) csoportjába besorolt 49 Részes Felet a Keretegyezmény 

különös figyelemmel kíséri, mivel korlátozott az éghajlatváltozásra való reagálási és annak káros hatásaihoz 

való alkalmazkodási képességük. A Feleket arra kérik, hogy a finanszírozási és technológiaátadási 

tevékenységek mérlegelésekor vegyék figyelembe a legkevésbé fejlett országok különleges helyzetét. 52
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Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye

Biológiai sokféleség egyezmény 
15. konferenciája (CBD COP-15)

• 1. szakasz – 2021. okt. → Kunming
Nyilatkozat

• 2. szakasz – Montreal, 2022. december →
Globális biodiverzitás-megőrzési
Keretstratégia elfogadása





A Biológiai sokféleség egyezmény döntéshozó ülésén a világ országai a négy éve tartó tárgyalások 

csúcspontjaként december 19-én hajnalban hat határozatból álló kompromisszumos csomagot fogadtak 

el:

▪ Ennek legfontosabb eleme a kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégia (GBF). 

▪ Emellett döntés született a vele szorosan összefüggő kérdésekről, vagyis a keretstratégia 
megvalósításához szükséges források mozgósításáról (resource mobilization), 

▪ a globális tervek végrehajtásának nyomonkövetéséhez szükséges monitoring rendszerről (monitoring 
framework for the GBF), 

▪ a GBF végrehajtásával kapcsolatos jelentéstétel és felülvizsgálat kérdéséről (mechanisms for planning, 
monitoring, reporting, and review), 

▪ a kapacitás-bővítés és tudományos együttműködésről, valamint 

▪ a genetikai erőforrásokból származó digitális szekvencia információkhoz való hozzáférésről és a 
felhasználásukból származó hasznok igazságos megosztásának kérdéséről (DSI on genetic resources).
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A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes feleinek 15. döntéshozó ülése 
(Montreal, 2022. december 7-19.)
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A kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégia 

négy átfogó célterületre („Goals”) összpontosítva 23 cél elérését tűzi ki 

2030-ra:

▪ Az ökoszisztémák természetes állapotának (integritásának)
megőrzése, javítása és helyreállítása, a természetes ökoszisztémák 
összekapcsoltságának fokozása, az ismert veszélyeztetett fajok 
ember okozta kipusztulásának megállítása, a genetikai sokféleség 
fenntartása

▪ Az ökoszisztéma szolgáltatások értékelése, fenntartása és javítása

▪ A genetikai erőforrások hasznosításából és a digitális szekvencia 
információból származó hasznok igazságos megosztása

▪ A rendelkezésre álló pénzügyi források és egyéb eszközök, valamint a 
2050-es jövőkép megvalósításához szükséges források közötti 
szakadék megszüntetése
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A kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégia I. 



A kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési
keretstratégia 23 célja között szerepel többek között:

▪ a világ szárazföldi, édesvízi, tengeri és tengerparti 
területei 30 százalékának védelem alá helyezése 2030-ig, 
valamint 

▪ 2030-ig évente legalább 200 milliárd dollárnyi, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos hazai és nemzetközi 
finanszírozás mozgósítása köz- és magánforrásból.

▪ Emellett a világ országai vállalják, hogy a természetre 
károsnak ítélt támogatásokat 2030-ig legalább 500 
milliárd dollárral csökkentik vagy átalakítják. 

▪ A gazdaságilag fejlett országok pedig vállalják, hogy 2025-
ig évente legalább 20 milliárd dollárral, 2030-ig pedig 
évente legalább 30 milliárd dollárral támogatják a fejlődő 
országokat a biodiverzitás keretstratégia céljainak 
megvalósításában.
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A kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégia II.
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Nagy sikerként értékeljük a 4 év munkájaként világszinten elfogadott csomagot, melynek fontos része a biodiverzitás-
megőrzés globális keretstratégiája, annak monitoring rendszere, valamint a pénzügyi forrásmozgósításról szóló döntés. 
Pozitív eredmény, hogy most már nemzetközi szinten ki lettek tűzve a biodiverzitás megőrzéséhez alapvetően fontos 
célok (melyek sok esetben hasonlóak az EU biodiverzitás stratégiájában szereplő célokhoz), mint például: 

▪ világszinten a szárazföldi, az édesvízi és a tengeri területek 30%-nak hatékony védelemben részesítése;

▪ a leromlott állapotú területek 30%-ának helyreállítása; 

▪ a magas biodiverzitású területek csökkenésének megállítására való törekvés; 

▪ az inváziós idegenhonos fajok betelepülési és megtelepedési arányának legalább 50%-kal történő visszaszorítása; 

▪ a tápanyag kimosódás és a növényvédő szer használat általános kockázatának 50%-kal való csökkentése;

▪ a műanyaghulladék-kibocsátás megszüntetésére való törekvés; 

▪ a mezőgazdasági, az akvakultúra-, a halászati és az erdészeti területeken fenntartható módon történő gazdálkodás, 
többek között a biológiai sokféleséget támogató gyakorlatok (pl. agroökológia) alkalmazásának jelentős növelésével; 

▪ a talajok és a beporzók védelme; 

▪ a településeken és a sűrűn lakott területeken a zöld és kék infrastruktúra jelentős növelése; 

▪ az üzleti szektor ösztönzése arra, hogy a biodiverzitásból származó előnyeiket, a biodiverzitásra gyakorolt hatásokat és 
vonatkozó kockázatokat rendszeresen kövessék nyomon, értékeljék és átlátható módon tegyék közzé, stb.  
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A kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégia magyar 
értékelése: pozitívumok
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A kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégia magyar 
értékelése: kitekintés

▪ Maga a stratégia a világ gyakorlatilag minden országára (kivéve az USA és a Vatikán, amelyek nem 
részes felei az egyezménynek) vonatkozik. 

▪ 2050-ig elérendő fő célkitűzései között szerepel valamennyi ökoszisztéma integritásának, 
összekapcsolhatóságának és rugalmasságának fenntartása, javítása vagy helyreállítása, a 
természetes ökoszisztémák területének jelentős, a fajok kihalási kockázatának tizedére 
csökkentése, a fajok számának egészséges és rugalmas szintre való növelése, valamint a 
genetikai sokféleség fenntartása. Emellett számos egyéb témában is születtek döntések (pl. 
Gender Akcióterv elfogadása, önkormányzatok és települések biodiverzitás-megőrzéssel
kapcsolatos szerepvállalásáról szóló akcióterv elfogadása). 

▪ Sajnálatos, hogy Montrealban a klímaváltozás és biodiverzitás összefüggései kapcsán nem 
sikerült érdemi határozatot elfogadni, továbbá a biodiverzitás és egészség összefüggései kapcsán 
nem került elfogadásra a globális akcióterv (ez a kérdés a következő COP-on újra napirenden 
lesz). 

▪ A soron következő biodiverzitás csúcstalálkozóra (CBD COP 16) 2024. októberben, 
Törökországban, éppen a magyar EU elnökségi félév alatt fog sor kerülni



Kitekintés 2030-2040



▪ Az Európai Klímatörvényben meghatározott 2050-es klímasemlegességi célkitűzés 
elérése céljából egy 2040-re teljesítendő, Unió-szerte érvényes éghajlat-politikai 
célértéket kell kitűzni (Európai Klímatörvény 4. cikk, 3, bekezdés). Ennek érdekében 
legkésőbb a Párizsi Megállapodás 14. cikkében említett első globális értékelést (GST) 
követő hat hónapon belül a Bizottság részletes hatásvizsgálaton alapuló jogalkotási 
javaslatot nyújt be e rendelet módosítására annak érdekében, hogy az magában 
foglalja a 2040-re teljesítendő uniós éghajlat-politikai célértéket.

▪ A Párizsi Megállapodás kimondja, hogy a felek a megállapodás 4. cikkében említett 
nemzeti szinten meghatározott hozzájárulásaikat (NDC) legalább 9-12 hónappal a 
2025-ös klímacsúcs (COP30) előtt benyújtják a titkárságnak, a 2025-ös klímacsúcs 
(COP30) előtt, azaz 2024 Q4-ben vagy 2025 Q1-ben.

▪ A 2030-as „Irány az 55%!” intézkedéscsomag után hamarosan fel kell készülni egy 
2040-es köztes uniós célérték elérését szolgáló új intézkedéscsomag megjelenésére.
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Klímapolitikai kitekintés: 2030-2040-2050
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▪ A javaslat célja, hogy hozzájáruljon az uniós kibocsátás-csökkentési törekvésekhez továbbá a 2050-
es klímasemlegességi cél eléréséhez azáltal, hogy a széneltávolítási technológiák számára 
egységes, meghatározott minőségi kritériumokon nyugvó tanúsítási előírásokat határozna meg, 
amellyel megfelelően dokumentálható lenne többek között az egyes technológiák által elért 
széneltávolítás illetve annak tartóssága is. A rendelet célja egy önkéntes uniós tanúsítási 
keretrendszer kidolgozása a szén-dioxid leválasztásra vonatkozóan. Ezen célkitűzést úgy kívánja 
elérni, hogy ösztönzi a magas színvonalú szén-dioxid leválasztás elterjedését, a biológiai 
sokféleség és a szennyezésmentesség alapelveinek teljes körű tiszteletben tartása mellett. 

▪ A szárazföldi ökoszisztémákban történő szén-dioxid elvonás fokozásának fontos eszköze a 
jelenleg felülvizsgálat alatt álló (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet (LULUCF). A 
felülvizsgálat célja, hogy 2030-ra 310 millió tonna CO2-egyenértékben határozza meg az Unió 
nettó szén-dioxid elvonási célértékét, és az egyes tagállamok számára megfelelő egyéni 
célértékeket rendeljen.

▪ Az ETS 30. cikke alapján továbbá 2026-ban COM felülvizsgálja az állandó tárolás bevonását az ETS 
hatályába. 68

Rendelet a szén-dioxid eltávolítás uniós tanúsítási keretének létrehozásáról I. 
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▪ A tervezet definiálja a széndioxid-eltávolítást (carbon removal) és a széndioxid-gazdálkodást (carbon
farming) is. A carbon farming a széneltávolítás egy fajtáját jelenti, amely olyan földműveléssel kapcsolatos 
szén-dioxid-eltávolítási tevékenység, amelynek eredményeként a szén-dioxid élő biomasszában, holt 
szerves anyagban és a talajban való tárolása a szén-dioxid megkötésének fokozása és/vagy a szén légkörbe 
történő kibocsátásának csökkentése révén növekszik. A nem-CO2 eredetű mezőgazdasági kibocsátásokat 
(pl. állattartásból, műtrágyából származó) nem vonja be COM, mert ezen tevékenységek sosem vezetnek 
széneltávolításhoz, nincs kapcsolódás. A rendelet nemcsak a carbon farming tevékenységek, hanem 
általánosságban a széndioxid-eltávolítási tevékenységek tanúsításának alapelveit tartalmazza. A tanúsítási 
rendszer négy minőségi kritériumra (QU.A.L.ITY) épül:

▪ Számszerűsítés (QUantification): A széndioxid-eltávolítási tevékenységből származó nettó széneltávolítási 
haszonnak pozitívnak kell lennie.

▪ Addicionalitás (Additionality): A széndioxid-eltávolítási tevékenységeknek többlet szénmegkötést kell 
eredményezniük

▪ Hosszú távú tárolás (Long-term storage): A széndioxid-eltávolítási tevékenység célja a szén hosszú távú 
tárolásának biztosítása

▪ Fenntarthatóság (SustainabilITY): A széndioxid-eltávolítási tevékenységeknek minimum fenntarthatósági 
kritériumoknak kell megfelelniük.

70

Rendelet a szén-dioxid eltávolítás uniós tanúsítási keretének létrehozásáról 
II. 
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▪ A környezeti szempontból biztonságos geológiai tározókról szóló CCS direktíva (Carbon Capture Storage) 
előírásai a hosszú távú szénmegkötést eredményező eljárások minősítésében játszanak fontos szerepet.

▪ A természet helyreállításáról szóló javaslat (Nature Restoration Law) célkitűzésként határozza meg, hogy az 
EU összterületének 20%-án az ökoszisztéma helyreállítására irányuló intézkedéseket kell végrehajtani, majd 
2050-re minden helyreállítást igénylő területen szükséges ilyen tevékenységeket folytatni. A széndioxid-
eltávolítási tevékenységek és különösen a carbon farming hozzájárul a természet helyreállítási célok 
eléréséhez és validálásához.

▪ A KAP támogatja a környezeti és klímavédelmi szempontból kedvező gyakorlatokat. A nemzeti kormányok a 
KAP keretében a széndioxid-eltávolítás tanúsítási keretét eszközként használhatják a carbon farming 
tevékenységek ösztönzésére agrár-környezetvédelmi és éghajlat-változási kötelezettségvállalásokon 
keresztül. A tanúsítás segítheti továbbá a KAP intézkedések ÜHG kibocsátás-csökkentő hatásának 
számszerűsítését.

▪ A vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló CSR direktíva (Corporate Sustainability Reporting Directive)
és a zöld követelésekkel kapcsolatos kezdeményezés (Green Claims Initiative) keretein belül a 
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés és a jelentéstétel módszertanának alapjául is szolgálna 
a széneltávolítás tanúsítási keretrendszere. 72

Rendelet a szén-dioxid eltávolítás uniós tanúsítási keretének létrehozásáról 
III. – kapcsolódási pontok egyéb dossziékkal 
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▪ A szárazföldi és vízi ökoszisztémák (például erdők, gyepterületek, tőzeglápok, tengeri területek) a 
bennük lévő biológiai sokféleséggel együtt természetes szénelnyelők. A biológiai sokféleség 
növelésére irányuló célok támogatják az ökoszisztémák éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességét, ami nagyon fontos az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából. Kérdés 
az, hogy a biológiai sokféleség növelése hogyan vezethet a szénelnyelők növekedéséhez, és 
hogyan lehet ebben az esetben harmonizált módon értelmezni az elemeket?

▪ A karbongazdálkodást illetően elsődleges kérdés, hogy tárolhatjuk megfelelőbben a szenet a 
talajokban. Fontos a biodiverzitással az átfedések vizsgálata. Nagy előnyök lehetnek a 
tőzegterületek elárasztásában. Az agrárerdészet nagy potenciállal bír az eltávolításra, de ezen kívül 
a talajminőségre is jó hatással van. A mezőgazdasági talajok menedzsmentjének javítása nagyobb 
előnyöket eredményezhet a biodiverzitás terén, termékenyebb talajokhoz vezet, jobb 
ellenállóképességet biztosít a klímaváltozás hatásaival szemben. A természetes bolygatások (pl. 
erdőtüzek) által azonban újfent visszakerülhet a szén-dioxid a légkörbe. Ennek a kockázatát is 
kezelni kell. A termékekben történő széntárolás esetében nem feltétlen csak fatermékek merültek 
fel, de például más tradicionális építőanyagok újrahasznosítása is (pl. cement). 74

Rendelet a szén-dioxid eltávolítás uniós tanúsítási keretének létrehozásáról 
III. – kapcsolódási pontok a biodiverzizás területével
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Biodiverzitás

• Mi a biodiverzitás?

• Miért fontos vele 

foglalkozni?



Két megdöbbentő adat a 

Föld biodiverzitásáról *:

4%
a vadon élő emlősök aránya mindössze 4%, a maradék 96%-ot az ember és a 

haszonállatai teszik ki

70%
a földön élő madarak 70%-a haszonállat



Saint-Gobain és biodiverzitás



BIODIVERZITÁS 
PROGRAM

• Első lépések
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84 Méh kaptárak

Legeltetett 

terület

Védett növények 

megóvása

Költőládák Denevér 

menedék

2000 m2 víztest
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EREDMÉNYEK, DÍJAK

• A tóban tobzódik az élet

• Denevér menedékünket idén is használták áttelelésre. 

• A kihelyezett 15 madárodú foglaltsága 80%-os. Van négy, 
itt fészkelő molnárfecske családunk. 

• Magyar gurgolya állományunk természetvédelmi értéke
eléri az 500 millió forintot.

• Tavaly elnyertük a Saint-Gobain Emerald díjat

• Nő a biodiverzitás a bányában



TOVÁBBI TERVEK

• Folyamatos szakértői bejárások, 
monitorozás 

• További akciók

• Szemléletformálás

• Program kiterjesztése a Rigips telephelyre



TANULSÁGOK

• Zöld felület nélkül nincs biodiverzitás

• Szakértő bevonásának fontossága

• Viszonylag kis beruházással is 
létrehozhatunk „önfenntartó” 
rendszereket

• Mérés, utánkövetés



KÖSZÖNÖM 
A 
FIGYELMET!

88



Huszár Daniella

szakmai koordinátor

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)



Advancing Net Zero 
Magyarországon
Miért jó ez a vállalatoknak?

Huszár Daniella, szakmai koordinátor (HuGBC)

BCSDH Race to Zero Munkacsoport ülés
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The World Green Building Council (WorldGBC) 

Resources & 

Circularity

Health & 
Wellbeing

Climate 
Action

5 kontinensen 70 szervezet összefogása, összesen 36 ezer tag képviselete



All references available in ‘Beyond Buildings’ report

A ZÖLD ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
IRÁNTI IGÉNY

• Az éves globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás 75%-áért a 
városi épített környezet a felelős, az épületek a kibocsátások 
37%-át teszik ki.

• A városok a globális GDP 80%-át teszik ki. A népesség több 
mint fele jelenleg városokban él (több, mint 56% 2020-ban), 
és ez a szám 2050-re várhatóan 70%-ra nő. 

• A következő 40 évben várhatóan 230 milliárd 
négyzetméternyi új épület épül majd, ami hetente egy Párizs 
méretű város építésének felel meg.

• A globálisan kitermelt nyersanyagok 40-50%-át 
lakásépítésre, építésre és infrastruktúrára használják fel.

• Az éves globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás 75%-áért
csak a városi épített környezet felelős, az épületek 37%-áért.



Advancing Net Zero

Globális program, amely az 
épített környezetünk 

karbonmentességét célozza 
meg 2050-ig. 

Oktatási és 
szemléletformáló 

tevékenységek a nettó 
nulla karbonkibocsátású 

épületek sürgősségére és 
megvalósíthatóságára 

vonatkozóan.

A különböző zöldépítési 
szervezetek 

megközelítéseinek és 
tanúsítási rendszereinek 

összehangolása. 

A NZK épületek 
globális piacokon való 

elterjedésének 
felgyorsítása 

piacvezető példák 
megosztásával.

GLOBAL 
PROGRAMME 
PARTNERS



Net zero operational 
carbon

Nearly 
net zero 
energy

Zero 
energy

Energy 
positive

Definíció: Nettó Zéró Karbon 
Épületek 

Reduce energy demand

Operational 
carbon

Embodied
carbon

Whole Life 
Carbon

Energy 
efficient

Reduce embodied carbon

Net zero 
whole life 

carbon

Compensate for 
residual emissions



Advancing Net Zero Whole Life Carbon

1. Energiaigény csökkentése

2. Egyensúly létrehozása 
megújuló energia 

használattal

3. A fennmaradó kibocsátások 
kompenzálása

4. Mély dekarbonizációs útiterv

MŰKÖDÉSI
KARBON

BEÉPÜLT
KARBON

1. Megelőzés

2. Csökkentés és optimalizálás

3. Jövőre vonatkozó tervezés

4 A fennmaradó kibocsátások 
kompenzálása



Advancing Net Zero Whole Life Carbon

2030

2050

Mainstream: globálisan minden 
épület

2030-ra minden új épület nulla működési karbon-
kibocsátású, valamint minden új épület, 
infrastruktúra és felújítás legalább 40%-kal
csökkenti a beépített karbonból származó 
kibocsátását, jelentős előzetes üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentéssel.

Vezető szerep: Nettó Nulla Szén-dioxid-
kibocsátású Épületek 

Kötelezettségvállalása 

2030-ra a tulajdonukban és közvetlen ráhatásukban levő 
épületekben csökkentik az energiafogyasztást és teljes 

mértékben megszüntetik az energia- és hűtőközeg által 
keletkező ÜHG kibocsátást.

2030-ra a közvetlen ráhatással bíró új épületek és nagyobb 
felújítások esetében a beépített karbon-kibocsátást a 

lehető legnagyobb mértékben csökkentik.

Ellentételezést csak magas fokú, hiteles kompenzációs 
rendszerekkel, csak olyan maradék kibocsátásra 

használnak, amelynek megszüntetése megvalósíthatatlan.

2050-re minden új épület, infrastruktúra és felújítás 
beépített karbonkibocsátása nettó nulla.

Minden épület – beleértve a meglévő épületeket is 
– működési karbon-kibocsátása nulla.

Érdekérvényesítés az üzleti tevékenységen 
keresztül, hogy  2050-re minden épület a teljes 

életciklusára vonatkozóan elérje a nettó nulla szén-
dioxid-kibocsátást..



Rendszerszintű elmozdulás szükséges

Rendszerszintű elmozdulás szükséges

ANZ 
Theory of 
Change



Útmutató az épületek
dekarbonizációjára

• Nemzetközi Net Zéró Karbon (NZK) épület definíciók

• Nemzeti zöld építési társszervezetek 

(GBCs, Green Building Councils) nettó zéró 

programjai és minősítései 

• Nemzetközi zöld épület és zéró karbon 

minősítési rendszerek
(Science Based Targets initiative (SBTi) 1.5° pathway, SBTi Net Zero

Standard, LEED Zero, International Living Future Institute (ILFI) Zero

Carbon Certification, UKGBC Net Zero Carbon Buildings Framework, UK 

Net Zero Carbon Buildings Standard, London Energy Transformation

Initiative (LETI), WorldGBC Net Zero Building Commitment, Better Buildings

Partnership (BBP) Climate Commitment, EDGE Zero Carbon, DGNB 

Climate Positive award, Level(s))

• Vonatkozó rendeletek és szabványok



Nettó Zéró Karbon (NZK) definíció és keretrendszer

A nettó zéró karbon (NZK) épület olyan 

nagy energiahatékonyságú épület, 

amelynek működési energiaigényét a 

lehető legnagyobb mértékben 

helyszíni megújuló energia 

biztosítja, valamint az épület teljes 

életciklusa alatt keletkező ÜHG 

kibocsátása minimális, és a 

fennmaradó kibocsátása helyszíni vagy 

helyszínen kívüli megújuló vagy 

fosszilismentes energiaforrásokkal és 

ellentételezéssel kompenzálásra kerül.

MŰKÖDÉSI KARBON

Energiaigény csökkentése

Fosszilis energia kivezetése

Karbonmentes energia termelés 

Karbonmentes energia vásárlás

BEÉPÍTETT KARBON

Megelőzés

Csökkentés és optimalizálás

Az épület, épületszerkezet és 

anyagok körforgásban tartása

ZÉRÓ KARBON DEFINÍCIÓ

FENNMARADÓ KARBON ELLENTÉTELEZÉS
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Működési karbon – dekarbonizációs útiterv

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Standard.pdf

Net Zero Standard (SBTi) elemei
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Legkésőbb 2050-ig    

5-10 év távlatban

1. Közeli célok meghatározása: 

5-10 éves kibocsátás-csökkentési célok a 

1,5°C-os pályának megfelelően

2. Hosszú távú célok meghatározása: 

A kibocsátás legkésőbb 2050-re a 1,5°C-

os forgatókönyveknek megfelelő maradék 

szintre történő csökkentésének 

célkitűzése.

3. Az épületen túli kibocsátáscsökkentés: 

A nettó nullára való áttérés során 

lépéseket kell tenni az értékláncon túli 

kibocsátások mérséklésére (zöld energia 

vásárlás, kompenzáció)

4. Maradék kibocsátások semlegesítése: 

Tartós eltávolítás és tárolás

Épület 

energiafogyasztása

Karbon semlegesítés

Épületen túli 

kibocsátáscsökkentés

Net Zéró Karbon

1,5°C-os 

forgatókönyveknek 

megfelelő pálya





Jobb hozzáférés a befektetői forrásokhoz: A pénzpiacok egyre határozottabban a fenntartható projektek felé irányítják befektetéseiket. A zöld 
épületek váltak a zöldkötvény-piac egyik legfontosabb eszközkategóriájává. A pénzpiaci szereplők 2019-ben 66 milliárd dollár értékben finanszíroztak 
vagy refinanszíroztak zöld kötvényekkel zöld épületeket vagy zöld épületek építésére felvett hiteleket. Ez a 2019-ben kibocsátott zöld kötvények 28%-
ának felelt meg. 

ESG és vállalati hírnév: A legtöbb intézményi befektető arra számít, hogy előbb-utóbb kizárólag a fenntartható befektetések iránt formálisan 
elkötelezett befektetéskezelőkre fogja korlátozni allokációit. Több mint 40 globális intézményi befektető – köztük a világ három legnagyobb 
vagyonkezelő cége és több nagy nemzeti (állami) nyugdíjalap – jelölte meg „elsődleges prioritásaként” az ESG-t. 

Magasabb eszközérték és vonzerő: A fenntartható épületek általában magasabb eszközértékkel bírnak hagyományos társaiknál. Magasabbak a 
bérleti díjaik, alacsonyabbak az üzemeltetési költségeik és jobb a kihasználtságuk. A vizsgálatok a zöld épületek iránti globális kereslet megduplázódását
irányozzák elő a közeljövőben. 

Reziliens befektetés, kisebb elértéktelenedési kockázat: Az ingatlanok elértéktelenedése jelentős kockázatot jelent mind a meglévő, mind pedig 
az építés alatt álló épületek és infrastruktúra esetében. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tényezők potenciális hatása 16 ezer milliárd dollár csak a 
lakóingatlanok, és további 5 ezer milliárd dollár a globális kereskedelmi ingatlanok kockázati értékére vetítve.

Alacsonyabb üzemeltetési költség és jobb megtérülés: A fenntartható épületek többletköltségei jelentősen elmaradnak a piaci várakozásoktól. A 
fenntartható ingatlanok üzemeltetési költségei több mint 13%-kal alacsonyabbak új építés, és 9%-kal alacsonyabbak felújítás esetén.

Kisebb építési költség és több körforgásos lehetőség: A fenntartható épületek építését segítő tervezési technikák és technológiák egyre 
könnyebben elérhetők és költséghatékonyabbak. Az elmúlt időszak moduláris projektjei költségtakarékosnak bizonyultak, átfutási idejük pedig 20-50%-
kal rövidebb volt. 

Kedvezőbb biztosítási díjak: A klímaesemények fizikai és rendszerszintű kockázatainak kevésbé kitett, reziliens épületek és infrastruktúrák esetében 
kedvezőbbek a biztosítási díjak, és az üzemeltetés állandó költségei is alacsonyabbak, mint a kevésbé fenntartható ingatlanoknál. 

Megnövelt bérlői produktivitás a kereskedelmi szektorban: A fenntartható épületek és az egészségközpontú tervezési megoldások javítják a 
bérlők kényelmét, mentális és fizikai egészségét, és ezen keresztül növelik a produktivitást. Az állandó kiadások 90%-át a humántőkére fordító 
kereskedelmi szervezeteknél még kisfokú produktivitásnövekedés is pozitívan befolyásolhatja a vállalat árbevételét és profitját.

Üzleti érvek a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású 
épületek mellett





Keretrendszer felállítása
• Ajánlás (position paper) kidolgozása

Képzés, tudásmegosztás
• Képzési anyagok kidolgozása, képzések
• Oktatási anyag kidolgozása

Szemléletformálás
• Saját: Green Talk, GFC, Zöld Építés Hete
• Külsős: építési ágazat konferenciái

Céges elkötelezettség
• Ajánlás iparági egyeztetése
• Céges találkozók, konzultációk
• Study Tour: Bécs

Kormányzati lobbi
• Államtitkári találkozók, konzultációk
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mailto:Huszar.daniella@hugbc.hu


Race to Zero – következő lépések  

BCSDH 
Üzleti Reggeli és Fórum

Virágzó bankjegyek: 
a vállalatok és a természet hogyan 

hatnak egymásra? 

Diane Holdorf
(WBCSD) 

Sipos Katalin 
(WWF Magyarország) 

Március 
28. Vállalatvezetői 

Kerekasztalok

▪ Május 9: 

▪ Május 11:

▪ Május 16:

▪ Május 18: 

Munkacsoportok

✓ Március 7.  

▪ Április 13.

▪ Szeptember 5. 

▪ November 16. 



Köszönjük a figyelmet és az időtöket! 
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