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inGreen: Mit jelent a karbonsemleges rendezvény a 

gyakorlatban?

Márta Irén: A rendezvény karbonlábnyomának semlegesí-
tését jelenti – ez esetünkben őshonos gyümölcsfák ülte  tésé-
vel történt –, miután pontosan kiszámítottuk az esemény 
karbonkibocsátását. A faültetéssel nemcsak a biodiverzitás 
megőrzéséhez járulunk hozzá, hanem környezeti nevelési 
célokat is szolgálunk, mivel a fákat iskolakertekben ültetjük 
el a gyerekek bevonásával. A teljes szervezési folyamat 
során törekszünk a környezetbarát alternatívák felkutatásá-
ra. Helyi és szezonális élelmiszereket kínálunk, és pontosan 
annyi ételt rendelünk, amennyi szükséges, a cateringcéggel 

egyeztetve minimalizáljuk az élelmiszer-hulladékot, ha 
pedig mégis van maradék, azt rászorulókhoz juttatjuk el. 
Odafigyelünk arra is, hogy vendégelőadóink és vendégeink 
milyen közlekedési eszközzel érkeznek a helyszínre. 
Ezen kívül olyan kis dolgok is, mint például a névkitűző 
tokok visszagyűjtése és megőrzése is hozzájárul a kisebb 
ökológiai lábnyomhoz. Az idén a karbonsem legesí tési 
támogatónknak, a LeasePlan Hungária Zrt.-nek köszönhe-
tően további, nagyobb rendezvényeinket is karbon sem le-
gesen tudtuk megszervezni.

iG: Mekkora az üzleti ebéd karbonlábnyoma? 

M. I.: Az üzleti ebéd karbonlábnyoma 1598,1 kilogrammnyi 
szén-dioxid volt, amelynek a 61 százaléka az étkezésből, 
29 százaléka az utazásból, 8 százaléka a közvetlen ener gia-
fogyasztásból, 2 százaléka a szervezésből ered. Az idei 
összes semlegesítésbe bevont rendezvényünk karbon láb-
nyomát 18 őshonos gyümölcsfa ültetésével tudjuk sem lege-
síteni tizenöt év alatt. A fákat két iskolakertbe már ki is 
ültettük kollégáink aktív részvételével. 

iG: Mennyire volt nehéz megtalálni az együttműkö-

dő partnereket, és kik ők?

M. I.: A helyszín és a cateringcég gondos kiválasztása 
elengedhetetlen. Sajnos még nem minden catering szolgál-
tató készült fel az ilyen igényekre, de meg lehet találni azt, 
amely nyitott a klímabarát menü összeállítására. Az Öböl ház-
ban és a Budapest Party Service cégben értő partnerekre 
találtunk, de keressük a további együttműködőket is. 
A Bu dapest Bike Maffia az első pillanattól kezdve szívesen 
segített a megmaradt ételek rászorulókhoz való eljuttatá-
sában. Abban, hogy a legszükségesebb kiadványaink 
karbonsemleges módon legyenek kinyomtatva, a Folprint 
Zöldnyomda a partnerünk. A GreenDependent szolgáltatá-
sát pedig azért választottuk, mert átlátható, nyomon kö vet-
hető, ráadásul nemcsak a karbonsemlegesítésről szól, 
hanem többszörös környezeti és társadalmi hasznot hoz.

iG: Milyen visszajelzéseket kaptak a rendezvény 

résztvevőitől?

M. I.: A karbonsemleges rendezvényekkel nem titkolt cé lunk 
a példamutatás is, és a tapasztalatok szerint a nálunk látott 
jó példákat tagvállalataink és számos más szervezet is 
átveszi. 
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RENDEZVÉNY 
A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható 
Fejlődésért (BCSDH) éves üzleti ebédje az idén 
harmadik alkalommal volt karbonsemleges 
rendezvény. Mit is jelent ez a gyakorlatban, 
és egyáltalán mi alkotja egy rendezvény 
karbonlábnyomát? Kérdéseinkre Márta Irén, 
a BCSDH ügyvezetője válaszolt.






