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Bevezetés 

A BOCS - Bokor Öko Csoport Alapítvány (BOCS Alapítvány, BOCS Foundation, 

bejegyzés 1994. okt. 24. Fejér Megyei Bíróság, 341. Pk 61.745/1994., adószám: 

18481862-1-07, székhely: H-8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18.) a  közhasznú 

minősítést nyomban e jogi kategória bevezetése után, 1999. márc. 24-én kapta meg 

környezetvédelmi, ismeretterjesztő stb. tevékenységeire. 

A BOCS projektjei, globális képzései, társadalmi tudatosság növelő munkája és 

nemzetközi partnerkapcsolatai elősegítik Magyarország nemzetközi 

kötelezettségeinek teljesítését a szegény országok támogatása, az ENSZ Kairói 

Akcióprogramja, 2000 és 2015 között a Milleneumi Fejlesztési Célok, 2015-től pedig 

a Fenntartható Fejlődés Célok terén. Mindezek révén jelentősen hozzájárul az 

emberi és állampolgári jogok védelméhez, a női egyenjogúsághoz, a 

gyermekjogokhoz, a szegénység elleni küzdelemhez, a természet-, klíma- és 

környezetvédelemhez, a békéhez és közbiztonsághoz, illetve hosszú távon a 

migrációs válság megoldásához. 

A természet- és környezetvédelem terén a BOCS már 1992 óta foglalkozik a 

klímavédelemmel (A United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) létrejöttének éve). Tevékenysége elsősorban az ÜHG gázok 

kibocsátásának megelőzésében segít, az 1997-ben megkötött és 2005-ben érvénybe 

lépett Kiotói Egyezmény, majd a 2015-ös Párizsi Egyezmény szellemében. 

A BOCS 2006 óta magyar tagja az ENSZ 1994-es Kairói Népesedés és Fejlődés 

Világkonferenciája ma is érvényben lévő Akcióprogramját segítő  EuroNGOs.org 

európai hálózatnak. Alapító és magyar tagja a EuropeanPopulationAlliance.org 

európai hálózatnak. 2009-ben megkapta az MTA Magyar Ökológusok Tudományos 

Egyesülete (MÖTE) kitüntetését az ökológia népszerűsítéséért. A BOCS elnöke, 

Simonyi Gyula 1998-ban kapott meghívást a Balaton Group-ba, az 1982 óta évente a 

Balatonnál találkozó fenntarthatóság-kutatók globális hálózatába. A BOCS az utóbbi 

évtizedben több afrikai országban is dolgozott nagy nyugati szervezetek magyar 

partnereként. A BOCS maga is folyamatosan karbonsemlegesíti a működését. 

A 2009-es koppenhágai klímacsúcson már politikai szinten is tárgyalták a 

fogamzásgátlás emberi jogának (ENSZ, 1968) kibocsátáscsökkentő hatékonyságát. 

A karbonlábnyomok és a várható élettartam segítségével mérhető az ilyen irányú 

társadalmi tudatosságnövelő tevékenység révén megelőzött baleset-

teherbeesésekből fakadó kibocsátás-csökkentés.[1][2] 

A fogamzásgátlási lehetőségek hiánya nem csak az eszközök hiányát jelenti, hanem 

azt is, hogy a nőknek nincs hozzá joguk, tudásuk, vagy a makro és mikro társadalmi 

rendszer nem teszi elérhetővé vagy megfizethetővé számukra. Az oktatás, a média, 

a döntéshozók meggyőzése, a nyomásgyakorlás a költségvetésekre, a technikai 

fejlődés, a nők felszabadítása, a mozgalmak ébresztése, az egészségügy 
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gondolkodásmódjának változása stb. mind elősegíti, hogy csak felkészült párok 

nemzzenek gyermeket, felelős döntéssel. 

A magyar nemzetközi fejlesztés (ODA, Official Development Assistance) azt jelenti, 

hogy az ENSZ elvárása szerint Magyarországnak is a GNI 0,7 %-ával kell segítenie a 

szegény országokat (a gyakorlatban ez alig haladja meg a 0,1%-ot). A magyar ODA 

költségvetésből évekig nem ment egy fillér se fogamzásgátlás támogatására. 2003-

tól tagja voltunk a Külügy társadalmi tanácsadó testületének (amíg egy bő évtized 

után meg nem szüntették). Néhány év után már előfordult, hogy pár millió forint 

fogamzásgátlásra ment. 2015-ben már kb. 50 millió forint ment erre, ami persze még 

mindig a teljes magyar ODA 0,12%-a csupán (pl. Angliánál, skandinávoknál tízszer 

ekkora ez az arány). Lobbi tevékenységünk jelentőségét sejteti, hogy a BOCS 

költségvetésének 2014 utáni jelentős csökkenése párhuzamot mutat a magyar ODA 

fogamzásgátlásra fordított hányadának jelentős csökkenésével: 2016-ban már csak 

0.02%. Így bőven van tennivalónk annak a fölismertetésében, hogy a 

fogamzásgátlás támogatása a szegény világban alapvető magyar érdek is! A felelős 

családtervezés eszközeinek elérhetővé tétele a szegény országokban ugyanis a 

leghatékonyabb módja a klímavédelemnek, a közbiztonság javításának, a béke 

elérésének, a női egyenjogúság és a gyermekjogok előmozdításának, valamint a 

népvándorlás és a munkanélküliség megelőzésének. http://euromapping.org/ 

Jelentés 

Ráfordítások 

Ezen jelentés a BOCS Alapítvány 2017 évi tevékenységéből adódó szén-dioxid 

egyenérték kibocsátás megelőzésének mértékét állapítja meg. 

A BOCS Alapítvány közhasznú tevékenységére irányuló ráfordításainak 20%-át 

közvetett költségnek (könyvelés stb.) tekintjük, így csak 80%-kal számolunk: 

2017:    2 245 ezer Ft → 80%-a:   1 796 ezer Ft 

Valorizáció 

A ráfordítások hatékonyságának kiszámolására egy friss, 2017-es UNFPA jelentés 

összefüggéseit alkalmazzuk, emiatt a múltbéli költések esetén célszerű figyelembe 

venni az inflációt. Ezt a fajta értékkövetést az ún. valorizációs szorzószámok alapján 

tudjuk kiszámolni. A 35/2018. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján[3] a 

2017-es szinthez viszonyítva az alábbi módon módosul a fentebbi érték: 

2017:    1 796 ezer Ft → x 1,000 =   1 796 ezer Ft 

http://euromapping.org/
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Megelőzött baleset-teherbeesések 

Mivel nem állnak rendelkezésre magyarországi adatok a baleset-teherbeesések 

megelőzésére irányuló erőfeszítések költséghatékonyságáról, ezért a következő 

lépésben a világméretű munka adataival számolunk. A UNFPA 2017. évi jelentése 

alapján 2017-ben 303 millió USD költésből 7,5 millió baleset-teherbeesést tudtak 

megelőzni. Eszerint egy baleset-teherbeesés megelőzéséhez egy éven át 

világszinten átlagosan 40,4 USD szükséges.[4] 

A BOCS Alapítvány 2017. évi ráfordítása a 2017.07.01-i USD árfolyamon (271,41 Ft) 

számolva 6 617 USD volt.[5] Ezen az árfolyamon számolva a BOCS Alapítvány 

közhasznú tevékenységére irányuló ráfordításai alapján a 2017-ben megelőzött 

baleset-teherbeesések száma: 164. 

2017:   164 

Megelőzött nem kívánt születések 

A baleset-teherbeesések hány százaléka végződik a nem kívánt gyermek 

megszületésével? A legfrissebb adatok alapján világszinten 2010 és 2014 között évi 

227 000 ezer terhességből 99 100 nem kívánt terhesség volt,[6] a baleset-

teherbeeséseknek pedig 32 százaléka végződött a nem kívánt gyermek 

megszületésével.[7] Tehát a BOCS Alapítvány 2017 évi tevékenysége révén 

sikeresen megelőzött 164 baleset-teherbeesés 32 százaléka végződött volna a nem 

kívánt gyermek megszületésével, vagyis az Alapítvány 2017-ben 52 nem kívánt 

születést előzött meg. 

2017: 52 

Megelőzött ÜHG kibocsátás levezetése 

A BOCS tevékenysége több országban folyik és globális hatású, emiatt világszintű 

adatokat használunk. A Világbank adatai alapján a globális karbonlábnyom 4,97 t/év 

(a rendelkezésre álló legfrissebb  adat 2014-es).[8] Ennyi üvegházhatású gázt bocsát 

ki egy átlagember egy év alatt, széndioxid-egyenértéken számolva. Szintén a 

Világbank adatai alapján 2016-ban a születéskor várható átlagos élettartam 

világszinten 72 év volt,[9] és feltételezzük, hogy 2017-ben is ennyi volt. Ezen adatok 

alapján az alábbi összefüggéssel kiszámítható, hogy a BOCS Alapítvány 

tevékenysége révén mennyi üvegházhatású gázkibocsátást előzött meg 2017-ben. 

Meg nem született nem kívánt gyermekek száma (fő) x magyar átlagos 

karbonlábnyom (tCO2e/év) x születéskor várható átlagos élettartam (év) 

2017:   18 618 tCO2e 
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Mivel az egy főre jutó karbonlábnyom a várható élettartam következő évtizedei alatt 

várhatóan csökken, ezért a számítás pontosításához a következőket vesszük 

figyelembe: az Európai Közösség 2011-ben megállapodott abban, hogy 2020-ra 

20%-kal, 2030-ra 40%-kal, 2040-re 60%-kal, 2050-re pedig 80%-kal kívánja 

csökkenteni saját széndioxid-kibocsátását az 1990-es szinthez képest.[10][11] Az IPCC 

4. jelentése alapján ezt a mértékű csökkenést világszinten is el kell érni ahhoz, hogy 

a Párizsi Klímaegyezmény alapján a globális átlaghőmérséklet növekedése ne 

haladja meg a 2°C-ot az ipari forradalom előtti szinthez képest.[12] 

Világszinten 1990-ben évi 4,19 tonna volt a karbonlábnyom, most pedig 4,97 tonna, 

ami az előbbi 119 százaléka. A várható 2050-es éves karbonlábnyom 0,84 tonna 

lesz, ami a 2014-es szint 17 százaléka. Azt feltételezzük, hogy 2014 és 2050 között a 

kibocsátás mértéke lineáris függvény szerint fog csökkenni, évi 4,97 tonnáról évi 0,84 

tonnára, majd azon a szinten stabilizálódik. Ha ezeket az értékeket geometriai 

módon fejezzük ki, akkor a következő grafikont kapjuk: 

 

 

Így a fentebbi érték 6 529 tCO2e-re módosul. (Lásd: 1. sz. melléklet) 
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Pozitív hatások a kibocsátás-megelőzésen túl 

A baleset-teherbeesések megelőzésének további jótékony hatásai vannak, 

amiket itt most nem vettünk figyelembe, mert csak a klímavédő hatását 

számítottuk ki: 

- A nem kívánt születések megelőzése nem csak a karbonlábnyomot, hanem az 

ökolábnyom egyéb tényezőit is csökkenti. Nem vettük figyelembe a fejenkénti 

ökolábnyom karbonlábnyomon felüli 40%-ának megelőzését, a környezet- és 

természetvédelem számos területén jelentkező enyhülést (pl. kevesebb méreg-, és 

szennyezőanyag kerül a bioszférába, a biodiverzitás, talajok, erdők, vizek, 

infrastruktúra, energia stb. terén pedig enyhül a túlterhelés). 

- Nem vettük figyelembe a nem kívánt születések megelőzése mellett a rengeteg 

abortusz és vetélés, anyai- és csecsemőhalál megelőzését, valamint az anyai- és 

gyermekegészség javulását. A UNFPA adatai alapján minden 1000 baleset-

teherbeesés megelőzése egyúttal megelőzött 306 abortuszt, 15 gyermekhalálozás, 

és 2 anyai halálozást is.[14] 

- Nem vettük figyelembe a baleset-teherbeesések megelőzésének jótékony hatását 

az élet és a társadalom minőségére: kevesebb nem kívánt gyermek és túlterhelt 

szülő szenved pszichés sérülésektől és stressztől, csökken a bűnözés és az 

erőszakos konfliktusok előfordulási aránya, csökken a szegénység és a nemek közti 

egyenlőtlenség, több lány tanulhat és juthat saját jövedelemhez, mindemellett a 

demokrácia és kommunikáció megbízhatóbban működik kisebb népességben. 

- Nem vettük figyelembe a pozitív gazdasági hatásait: hogy a népességrobbanás 

fékeződésével mennyivel enyhülnek a költségvetési terhek az egészségügy, oktatás, 

szociális háló, infrastruktúra, rendvédelem és környezetvédelem terén. A UNFPA 

adatai alapján minden, a családtervezésre költött dollár esetén az adott ország 

egészségügyi rendszere közvetlenül másfél dollárt takarít meg (amit a nem kívánt 

nemzésekből fakadó szülések levezetésére, és terhesgondozásra költöttek volna).[15] 
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