
ESG munkacsoport találkozó
2022. december 8.



Program

14:00 Köszöntő Márta Irén, igazgató, BCSDH

14:04 Házigazda köszöntője Bellaagh Mátyás, integrált irányítási

rendszerek igazgató, Colas Hungária Zrt.

14:07 Új szabályok az ESG világában

Mi vár a hazai vállalatokra a CSRD és a német 

beszállítói lánc törvény kapcsán?

Veisz Ákos, ügyvezető partner, BDO ESG 

tanácsadó

14:37 ESG a gyakorlatban

Milyen utat járt be a Yettel a folyamat során?

Mészáros Attila, kommunikációs igazgató, 

Yettel Magyarország 

15:05 ESG munkacsoport jövő évi tervek Galambosné Dudás Zsófia, szakmai 

projektvezető, BCSDH

15:30 Következő lépések, networking Márta Irén, igazgató, BCSDH



Versenyjogi emlékeztető

• Árazás, költségek

• Beszerzési, szállítási-, 
disztribúciós stratégiák

• Marketing és reklámstratégia

• Vevő információk

A beszélgetés 
során kerüljük az 

olyan versenyjogi 
szempontból, 

üzletileg érzékeny 
témákat:



ESG program támogatók

Támogatók:

Főtámogató:



Új szabályok az ESG világában
Mi vár a hazai vállalatokra a CSRD és a német beszállítói lánc törvény kapcsán?

Veisz Ákos

ügyvezető partner, BDO ESG tanácsadó



BCSDH ESG munkacsoport ülés

Új szabályok az ESG világában
Mi vár a hazai vállalatokra?

2022. december 8.
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JOGSZABÁLYOK
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ESRS

NFRD

CSDD

SFDR

LkSG
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Az ellátási láncokban a 
vállalati átvilágítási 
kötelezettségekről szóló 
törvény

NÉMETORSZÁG
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG))



Németország: Az ellátási láncokban a vállalati átvilágítási kötelezettségekről szóló törvény 
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2023

2025

Minden legalább 3 000 főt foglalkoztató cégre vonatkozik 600 nagyvállalat

Minden legalább 1 000 főt foglalkoztató cégre vonatkozik

• Az emberi jogok betartása

• A környezetvédelmi szempontok az emberi jogokhoz és egészséghez kapcsolódóan

• Bizonyos káros anyagok kezelése

Miről szól?

A közvetett beszállítókra is érvényes a földrajzi elhelyezkedésükre tekintet nélkül, tehát Németországon és az

EU-n kívül is.

Kikre 

vonatkozik? 

• Szankciók és bírságok elkerülése

• Beszállítói kapcsolatok fenntartása

• Nagyvállalati kapcsolatok fenntartása

Megfelelés 

fontossága



Miért fontos a beszállítói értéklánccal foglalkozni? Hogyan érinti a vállalatokat?
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Jogszabályi környezet

Milyen teendőket kell a vállalatoknak elvégeznie, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak?

• Beszállítói szerződések kiegészülnek

• Adatbekérések és beszállítói kérdőívek

• Új típusú felelősségnyilatkozatok

• Egyeztetés szükséges a multinacionális üzleti partnerekkel. 

• Definiálni kell, hogy pontosan milyen adatgyűjtésre, információra van szükségük.

• Azonosítani kell a jogszabályi megfelelés követelményeit.

• A beszállítói kérdőívek minőségi kitöltése szükséges. 

Milyen változások várhatóak?
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Példa: Drive Sustainability Kérdőív
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Vállalati 
fenntarthatósági 
jelentéstételi irányelv

CSRD
(Corporate Sustainability Reporting Directive)



NFRD (EU Non-Financial Reporting Directive) – Nem pénzügyi jelentéstételi irányelv
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2018-ban lépett hatályba és két fő célt tűzött ki

Nem pénzügyi információk nyújtása

A társadalmi és környezeti kérdések iránti felelősségvállalás ösztönzése

Az NFRD előírja, hogy a szervezetek éves jelentéseikben öt alapvető 

szempontról osszanak meg információkat:

1. Emberi jogok tiszteletben tartása

2. Környezetvédelem

3. Korrupció és megvesztegetés elleni küzdelem

4. Nemek, oktatás, szakmai és életkor sokszínűsége

5. Társadalmi felelősségvállalás és munkavállalókkal való bánásmód

Kikre vonatkozik? 

Több mint 500 főt foglalkoztat

Mérlegfőösszegük egy pénzügyi évben 

eléri a 20 millió eurót vagy nettó 

árbevételük a 40 millió eurót

Uniós közérdekű szervezetnek (PIE) 

minősülnek
(szabályozott piacon kereskedett vállalat, bank, 

engedélyezett biztosító vagy biztosítási piaci tevékenységet 

folytató vállalat)

1. 

2.



CSRD háttere 
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• A CSRD az NFRD meglévő követelményeinek kiterjesztése

• Valamennyi tőzsdén jegyzett vállalatra és nagyvállalatra hatályos a riportálási kötelezettség

• Az EU kötelező fenntarthatósági jelentéskészítési szabványainak követése

• Egységesített elektronikus beszámoló harmadik, független féllel auditálva

• Már a minimum 250 főt foglalkoztató vállalatokra is vonatkozik

NFRD: 11 600 vállalat 

CSRD: 49 000

Magyarország: több mint 1000 

magyarországi székhelyű nagyvállalat

2022. november 10. 

2022. november 28.

Fontos dátumok

Érintett vállalatok száma

A CSRD tartalmazza a javaslatot az 

Európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványok 
létrehozásáról.

(ESRS - European Sustainability Reporting Standards) 



A jelentéstételi követelmények fokozatosan kerülnek bevezetésre, négy szakaszban történik a rendelet alkalmazása

CSRD alanyai és hatály
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Harmadik országbeli 

vállalkozások, amelyek 

nettó árbevétele 

meghaladja a 150 millió 

eurót az EU-ban, 

amennyiben legalább egy 

leányvállalatuk vagy 

fióktelepük van az EU-ban 

és meghaladnak egy 

bizonyos küszöbértékeket.

ELSŐ SZAKASZ

2025

MÁSODIK SZAKASZ

2026
HARMADIK SZAKASZ

2027

NEGYEDIK SZAKASZ

2029

Az NFRD hatálya alá 

tartozó vállalatok.

Nagyvállatoknak, amelyek 

jelenleg nem tartoznak az 

NFRD hatálya alá.

(több mint 250 alkalmazott 

és/vagy 40 millió eurós 

árbevétel és/vagy 20 millió 

eurós mérlegfőösszeg)

Tőzsdén jegyzett kkv-k (a 

mikrovállalkozások

kivételével), a kis és nem 

komplex hitelintézetek és a 

zártkörűen működő 

biztosítóintézetek. 

A kkv-nak 2028-ig nem 

kötelező a jelentés.



CSRD tárgya
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- A fenntarthatósági ügyekkel kapcsolatos üzleti modell és stratégia, beleértve a terveket és azok végrehajtását; 

- a fenntarthatósági célok és az e célok elérése felé tett előrelépés;

- az  irányító és felügyeleti szervek szerepe a fenntarthatóság tekintetében; 

- a fenntarthatósági ügyekkel kapcsolatos politikák; 

- a tevékenység és az ellátási lánc átvilágítási folyamatai;

- fő kockázatok és függőségek; 

- a fentiek méréséhez releváns mutatók; 

- immateriális javak, beleértve az intellektuális, emberi, társadalmi és kapcsolati tőkét; és

- a nyilvánosságra hozott információk azonosítása érdekében végzett folyamatok.

A közzétett információknak az alábbiakra kell kiterjedniük:

Öt jelentéstételi területről kell információkat közzétenni:

Az üzleti tevékenység szempontjából releváns kulcsfontosságú teljesítménymutatók

Üzleti modell Politikák (beleértve a végrehajtott átvilágítási eljárásokat) A politikák eredményei

Kockázatok és kockázatkezelés
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AJÁNLÁS

Érdemes már 2023-ban elkezdeni a nagyvállalatoknak a 
felkészülést az adatgyűjtés komplexitása miatt.

Mivel a fenntarthatósági jelentések hamarosan itthon is kilépnek a 

puszta ajánlás kategóriájából, érdemes időben felkészülni a 

jogszabályi környezet várható változásaira.
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VEISZ ÁKOS

Ügyvezető

akos.veisz@bdo.hu

+36 30 636 4200

BDO Magyarország ESG Tanácsadó Kft. 



ESG a gyakorlatban
Milyen utat járt be a Yettel a folyamat során?

Mészáros Attila
kommunikációs igazgató





Open

Mobil távközlés

3 millió ügyfél, 
1800+ munkavállaló
4 ezer bázisállomás

Környezeti lábnyom: 
- Irodaház
- Üzletek
- Közlekedés
- Telefonkészülékek



Open

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Open

Definíciók: „ugyanaz” a cég, mégis 
minden más…

Adatgyűjtés: több körben is 
nekifutottunk

Különböző rendszerekben
különbözően strukturált adatok

Halmazok metszete?



Open

-

o

o

o

-

o

o

o



Open

Top down: Group CEO => CEO => CxOs

Bottom up: Kollégák elköteleződése:
o marketing gyakorlat
o Készülék visszagyűjtés
o beszállítói lánc
o személyes kötődést segít



Open

- PPF Telekom Group Stratégiai Pillérek 
(2021)

- SBTi commitment

- PPF Telekom Group Fentarthatósági 
jelentés (2022 Szeptember)



Open

Yettel HU ESG stratégia 2022 december
4 pillér,  ~16 target

Yettel HU Fenntarthatósági jelentés  2022 december
nem kötelező, inkább edukatív

Miben különbözik a Group Stratégiától? 
hálózat: más szerkezet (5G…)
marketing gyakorlat
erősebb people focus
tréningeken nagy hangsúly





2023-as tervek

Galambosné Dudás Zsófia

szakmai projektvezető



Legsürgetőbb kihívásaink



TIME TO TRANSFORM 2030
a BCSDH szakmai programjainak ernyője
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TRANSFORM
TIME TO 

Time to Transform 2030 kiemelt területei:
• 9 ösvény és cselekvési terv

• a magas szintű tagvállalati 

elköteleződés 

• maximális átláthatóság

• rendszerszintű szemléletváltás



205020302020 Time to Transform 2030Action 2020 VISION 2050

Action 2020: 

MIT 
kell tenniük a 

vállalatoknak?

Time to 
Transform 2030: 

HOGYAN 
tegyék a 

vállalatok?

2023 fő fókusza -
válságálló 

értékteremtés:
a rövid távú realitás 

összehangolása 
a hosszú távú célokkal, 

ebben közösen 
együttműködni a 
tagvállalatokkal 

TIME TO 
TRANSFORM



2023-as tervek

0 5 10 15 20 25 30

sokszínűség és esélyegyenlőség

klímaadaptáció

természetalapú karbonsemlegesítési megoldások

digitális megoldások a fenntarthatóság…

vízgazdálkodás

biodiverzitás és természeti erőforrások megóvása

karbonsemlegesség elérése

körforgásos gazdaság – vállalati példák

fenntarthatósági beruházások finanszírozása

energiahatékonyság, megújuló energia

ESG jelentéstétel és vállalati gyakorlat

Mely három témában vár leginkább támogatást vállalata fenntarthatóságának 
előmozdítása érdekében?



205020302020 Time to Transform 2030Action 2020 VISION 2050

2023 fő fókusza -
válságálló 

értékteremtés:
a rövid távú realitás 

összehangolása 
a hosszú távú célokkal, 

ebben közösen 
együttműködni a 
tagvállalatokkal 

TIME TO 2023-as tervekTRANSFORM

Rendszerszintű értékváltás

Race to 
Zero 

Finanszírozás 

Race to 
Zero 

Race to 
Zero 

ESG Körforgásos 
Gazdaság
Platform

Társadalmi 
tőke

Kommunikáció

Munkacsoport is 
egyben

Konnektivitás/Digitalizáció 



205020302020 Time to Transform 2030Action 2020 VISION 2050

2023 fő fókusza -
válságálló 

értékteremtés:
a rövid távú realitás 

összehangolása 
a hosszú távú célokkal, 

ebben közösen 
együttműködni a 
tagvállalatokkal 

TIME TO 2023-as tervekTRANSFORM

Rendszerszintű értékváltás

Race to 
Zero 

Race to 
Zero 

Race to 
Zero 

ESG Körforgásos 
Gazdaság
Platform

Finanszírozás 

Konnektivitás/Digitalizáció 

Társadalmi 
tőke

Kommunikáció

Munkacsoport is 
egyben

Partnerkereső
Business Ambitions

fórum

ESG 
tagvállalati  
felmérés

Felmérés
Akadémia

Csúcstalálkoz
ó

Transform Talks –
vállalatvezetői 

kerekasztal

Üzleti ebéd



Szakmai programterv - 2023

Fenntarthatósá
gi 

partnerkereső
Január 24.

Kerekasztalok
Vállalatvezetői  
beszélgetések

Május 4., 11., 18.

Fenntartható jövőért díj
pályázati időszak: 

Június 1.- július 31.

„A jövő vezetői” 
program 2024 

pályázati időszak: 
Szeptember 1. –

október 31.

Üzleti ebéd és 
díjátadó

Október 12.

Körforgásos 
Gazdaság 

Csócstalálkozó
November 23.

„A jövő vezetői”
10. évfolyam: 
Január 12. –
október 12.

AKADÉMIA
Április 4.
Május 2.
Június 6.

BCSDH hétvége
Június 2-3.

Felmérés
A tagvállalatok 

fenntarthatósági 
érettségéről

BCSDH Taggyűlés 
Február 28.

Üzleti reggeli és 
Business Ambitions

Forum
Március 28.

Felmérés
ESG szempontok 

beépülése, 
jelentéstétel

„A jövő vezetői” 
program 

Jubileumi Gála 
November 30.



ESG munkacsoport tervek - 2023

ESG munkacsoport

Cél: 

• BCSDH tagvállalati érettségi felmérésének átgondolása
• Az ESG hazai helyzetét vizsgáló felmérés készítése
• A nemzetközi és hazai szabályozási környezet változásainak 

bemutatása
• Gyakorlati példák bemutatása minden alkalommal

Időpontok:
• Február 2., 
• Április 24.,
• Szeptember 21.,
• November 9.



Munkaterv 2023

DIGITALIZÁCIÓ ÉS 
ESG

A MEGFELELŐ 
KERETRENDSZER

AZ ESG SOCIAL 
VETÜLETEI

Ápril is 24. Február 2. Szeptember 21. November 9.

BCSDH TAGSÁGI 
ÉRETTSÉGI FELMÉRÉS

Vállalati  példák Vállalati  példák Vállalati  példák Vállalati  példák



ESG felmérés

Cél:
• feltérképezni a 2021-es kutatás óta 

történt változásokat,
• aktuális helyzet felmérése.

Tervezett időpont:
2023. május-június



SAVE THE DATE

2023 Név Tervezett téma

Január 24. Fenntarthatósági partnerkereső
Karbonsemlegességet és a biodiverzitás védelmét 

támogató termékek / szolgáltatások bemutatása

Február 2. ESG munkacsoport találkozó
BCSDH vállalati érettségi felmérés

Vállalati gyakorlatok

Február 28. BCSDH taggyűlés

Március 28.
Üzleti reggeli és 

Business Ambitions Forum
Biodiverzitás és a vállalatok kölcsönhatása



Évnyitó esemény

Mikor?

2023. január 24., 14:00-16:00 (érkezés 13:30-tól)

Hol?

Unicredit Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 5. 



Felmérés 2022

MAGYAR ANGOL



Köszönjük a 
részvételt.

Igazi értékekben 
gazdag karácsonyt 

kívánunk!



Köszönjük


