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Miért foglalkoznak a bankok a 
fenntarthatósággal?

2

Klímaváltozás Szabályozók ÜgyfelekBefektetők
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Vállaltuk, hogy banki portfóliónkat és üzleti 
stratégiánkat a Párizsi Megállapodáshoz 
igazítjuk, hogy a globális felmelegedést jóval 
2°C alatt tartsuk, törekedve az 1,5°C-os 
célérték elérésére, valamint, hogy a 
kötelezettségvállalás aláírását követő három 
éven belül kézzelfogható intézkedéseket 
teszünk és célokat határozunk meg. 

Kötelezettségvállalás
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A KBC Csoport klímacéljai a hitelezési és 
befektetési portfoliójára 2030-ra 

Energia
2030-ra (t CO2e/millió EUR)

Megújuló energia
aránya

2030-ra az energia-
hitel portfolióban

Elektromos 
áram

2030-ra (kg CO2e/MWh) 
elektromos áram 

előállításnál

2030-ra (t CO2e/t cement)

2030-ra (t CO2e/t acél)

Acél

Cement

2030-ra (t CO2e/ millió EUR)

Ingatlan

Jelzálog-hitel portfólió

2030-ra (kg CO2e/m2/év) 

Személygépjármű finanszírozás

2030-ra (g CO2/km)

Agrár üzletág

2030-ra (t CO2e/ millió EUR)

Felelős Jövő befektetési alapok

arányban az éves 
új szerzésben

arányban a teljes 
állományban
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 Az ingatlanágazat az EU teljes energiafogyasztásának 
40%-át teszi ki, az ÜHG-k teljes kibocsátásának 
mintegy 13%-áért felelős. 

Ingatlan

ÜHG kibocsátási célértékek 

Teljes ingatlan szektor  
(t CO2e/millió EUR kitettség)

Lakossági ingatlan 
(kg CO2e/m2/év)
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Energiahatékonyság lakossági ügyfeleink részére
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Átlagos éves CO2 kibocsátás háztartásonként, 
magyar viszonylatban
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A K&H lakáshitel segít megtakarítani 
és csökkenti a CO2 kibocsátást.
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Elsőként a hazai piacon, egy valóban zöld hiteltermékkel.

 Házon belül kifejlesztett zöld jelzáloghitel, energiahatékonysági 
beruházásokhoz, valamint használt vagy új lakások vásárlásához -
az MNB "zöld" irányelveivel összhangban.

 Használt lakásvásárlás akár energiahatékonysági beruházásokkal 
kombinálva egyetlen hitelszerződéssel.

 Az ingatlannak BB energetikai besorolást kell elérnie vagy max. 
80 kwh/m2/év fogyasztást.

 Felújítás esetén 30%-os primerenergia-csökkentést kell elérni.

 Akár 120.000 forintot is jóváírunk az ügyfeleknek ösztönzőként.

A K&H lakáshitel segít megtakarítani 
és csökkenti a CO2 kibocsátást.



10

Energiahatékonyság vállalati ügyfeleink részére

 Egyelőre nincsen kifejezetten erre a célra dedikált 
hiteltermék fejlesztve.  Ez 2023-ban változhat.

 Ettől függetlenül, jelenleg is folyamatosan finanszírozzuk a 
vállalati  energiahatékonysági beruházásokat.

 Az ügyfélkörünkben jelentős igényt tapasztalunk ezek iránt. 


