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ESG a zöld pénzügyi tanácsadás 
szolgálatában 

 
 
 
 
 
 
 

  

A felelős befektetés során a környezeti, társadalmi és 
vállalatirányítási tényezők beépülnek a befektetési döntésekbe a 
kockázatok hatékonyabb menedzselése és a fenntartható hosszú 

távú hozamok generálása érdekében (PRI, 2019) 
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A globális környezeti kihívások mindannyiunk életére, működésére 
és jövőbeli kilátásaira hatással vannak. A zöldülő gazdaság és az azt 
támogató társadalmi háttér biztosítása közös ügy, amiben közös a 
felelősségünk. Az MKB Consulting prémium pénzügyi tanácsadó 
cégként nem csupán a saját mintanyújtó, környezettudatos 
működésével kíván ehhez a közös platformhoz csatlakozni, de 
tapasztalatait és tudását a zöld pénzügyek elterjesztése és a 
közösségi és magán zöld beruházások körének bővítése mögé 
szeretné állítani. Elkötelezettjei vagyunk a karbonsemlegesség 

elérését célzó vállalati és önkormányzati tevékenységek tanácsadói támogatásának, ennek 
megfelelően alakítjuk a saját szolgáltatási és termékpalettánkat. 

A vállalati zöld finanszírozás megjelenése szükséges velejárója a klímaváltozás elleni 
fellépésnek, sőt, a sikeres vállalati adaptáció egyik legfontosabb eszköze lehet. A 
klímaváltozás kihívásai a privát szférában is érzékelhetők, s csak közös erőfeszítésekkel 
léphetünk fel a karbonsemlegesség elérése érdekében. Az MKB Consulting zöld üzletágában 
tanácsadóink széles körű szakértelemmel és tapasztalatokkal rendelkeznek a vállalati zöld 
finanszírozás területén, mi ezzel tudjuk támogatni ügyfeleink saját környezettudatos 
szerepvállalását.  

Boros Áron PhD, vezérigazgató 
 
 

Környezeti, társadalmi, 
vállalatirányítási szempontok 
 
Környezeti szempontok: üvegházhatású 
gázok kibocsátása, ökológiai lábnyom 
nagysága, energiamegtakarítás mértéke, 
megújuló energiaforrások bevonásának 
nagysága, újrahasznosíthatóság, hul-
ladékkeletkezés mértékénekcsökkenése, 
biodiverzitás megőrzése 
Társadalmi szempontok: társadalmi háló 
erőssége, társadalmilag hasznos termékek 
és szolgáltatások elérhetősége, munka-
vállalói jogok széleskörű érvényesülése, 
munkavállalói fejlődési lehetőségek, disz-
kriminációmentesség, fogyasztóvédelem 
Vállalatirányítási szempontok: etikai szem-
pontok, stratégia és kockázatkezelés, át-
láthatóság és közzététel 
 
ESG keretrendszer és materialitás 
 
Az ESG szabályozói környezet 
folyamatosan fejlődik, az Európai  
Bankhatóság az ESG sztenderdek 
ajánlásán dolgozik, az SFDR rendelet 
biztosítja az ESG jogi referenciakeretét a 
transzparencia és végső befektetők 
tájékoztatása érdekében. Várható a 
szabályozói környezet szigorodása, a 
kötelezettségek mihamarabbi bevezetése. 

Az ESG keretrendszer jelentősége 
növekszik a befektetési döntések 
meghozatalánál, eszközként jelenik meg az 
ESG kockázatok döntési folyamatba való 
beépítése és kezelése érdekében. Az ESG 
szempontok integrálása iránti igény a piac 
oldaláról is jelentkezik, egyre hang-
súlyosabb tényezővé válik az ESG 
szempontok figyelem-bevétele a befektetői 
bizalom erősödésében nem csupán a 
tőzsdén jelenlévő, hanem további vál-
lalkozások esetében is. Az alapkezelők 
egyre inkább ESG értékeléssel bíró cégeket, 
érték-papírokat keresnek. 
 
Első lépésben a tőzsdén jelenlévő 
nagyvállalatok találkoznak az ESG 
kihívással 
 
2021. március végén a Budapesti 
Értéktőzsde hivatalosan is bemutatta ESG 
Útmutatóját, melyben ajánlásokat fog-
almaz meg az ESG szempontú értékelés 
bevezetésére. Az ESG irányelvek jelenleg 
még ajánlásként jelennek meg, a tőzsdére 
bevezetett cégekkel szemben azonban 
2023-ban már elvárás lesz, hogy a 2022-es 
évre vonatkozóan ESG jelentést készít-
senek. Erre a felkészülés folyamatát 
mihamarabb érdemes elkezdeni. Az ESG 
jelentés készülhet az éves jelentéshez 
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illesztve bemutatva szövegesen az ESG 
célok teljesülését, ekkor az adatok, 
információk a jelentéstételi folyamattal 
együttesen kerülnek összegyűjtésre. 
Készülhet önálló jelentésként az ESG 
célokat és azokat mérő mutatókat 
összegezve, valamint integrált módon, az 
ESG mutatók éves beszámolóba történő 
beépítése révén. Jelenleg még önkéntesen 
választható a jelentéstétel módja, azonban 
pár éven belül az integrált jelentés felé fog 
elmozdulni a szabályozói és piaci 
várakozás is. 
 
Az ESG folyamatról 
 
Az első lépés a vállalat számára releváns 
fenntarthatósági témakörök (materiality) 
azonosítása. A nem-pénzügyi jelentéstétel 
kevésbé szabályozott, az ESG területen is a 
lényegesség számviteli elve kerül 
alkalmazásra (lényegesnek minősül a 
beszámoló szempontjából minden olyan 
információ, amelynek elhagyása, vagy 
téves bemutatása - az észszerűség határ-
ain belül befolyásolja a beszámoló adatait 

felhasználók döntéseit). A lényeges téma-
körök meghatározásához nemzetközi 
standardok nyújtanak segítséget pl. Global 
Reporting Initiative (GRI),   
The Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), International Integrated 
Reporting Council (IIRC). 

A materialitás megállapításához alkal-
mazandó egyrészről egy külső értékelés, 
vagyis az érintettekre gyakorolt hatás 
lényegessége, másrészről egy belső 
értékelés, az üzleti stratégiára gyakorolt 
hatás révén. KPI-k nyilvánosságra hozatala 
mind a külső, mind a belső értékelés során 
azonosított jelentős mutatók esetében 
szükséges. 
A következő lépés az egyes témakörökhöz 
tartozó részletes indikátorok adatainak 
összegyűjtése. Ennek nehézsége, hogy az 
adatok – ha rendelkezésre is állnak – 
korábban nem a kiválasztott standard 
szerinti struktúrában kerültek össze-
gyűjtésre. Kiemelt jelentősége van az 
indikátorok nyilvános elérhetősége bizto-
sításának (évekre visszamenőleg).

 
Miért ESG? 
 

Kizárólag pénzügyi szemlélet Szempontok ESG szemlélet 

Profit maximalizáció Fő vállalati cél Profit a fenntarthatóság mentén 

Rövid táv Menedzsment időtávja Hosszú táv 

Kizárólag jogszabályi 
kötelezettség alapján Közvetett költségek Átfogó szemléletmód 

Kizárólag tulajdonosok 
bevonása Menedzsment kerete Érintettek széleskörű bevonása 

Üzleti/ pénzügyi Fókusz Üzleti, pénzügyi és 
fenntarthatósági 

 
 

A vállalatok ESG tudatosságuk alapján három 
csoportba sorolhatók: 
Élenjárók – ESG vonatkozású kockázatokat és 
lehetőségeket azonosították hosszú távú 
stratégiába beépítették, megfelelő  
kommunikációs ezközöket alkalmaznak. Az 
élenjárók úgy gondolkoznak, hogy az ESG 
kérdések befolyásolják üzleti modelljüket, ezért 
úgy tudják ezt a legjobban kezelni, ha a lényegi 

ESG szempontokat integrálják az üzleti 
stratégiájukba, ezáltal csökkentve az ESG 
kockázatokat. Menedzsment elkötelezettsége 
magas. 
Közepesen haladók – ESG szempontokat 
azonosították, integrálták vállalati kockázat 
menedzsment folyamatokba, és dolgoznak a 
kockázatok kezelésén, csökkentésén. Az ESG 
folyamatok és eredmények kommunikációjában 
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gyengék. Jelentős fenntarthatósági jelentéseket 
készítenek, de nem befektetői szempontok 
szerint, nem a befektetőket célozva készítik el 
ezeket. Gyakran túl sok mutató, információ 
jelenik meg, mely nehézkessé teszi a befektetők 
számára a vállalat valós értékelését ESG 
szempontok alapján, és a versenytársakkal való 
összevetését. ESG célok vállalati stratégiába 
integrálása még gyenge. 

Lemaradók – még nem fordítottak kell figyelmet 
arra a tényre, hogy az ESG szempontok hogyan 
befolyásolják az üzletmenetüket.  
A fenntarthatóságot a társadalmi felelősség-
vállalásról készült jelentés egy elemének 
tekintik. A vállalati stratégiában az ESG 
szempontok nem jelennek meg. 

 
Tanácsadási tevékenységünk 
 
Az ESG (fenntarthatósági, társadalmi és 
gazdasági/ vállalatirányítási szempontú) 
tanácsadási szolgáltatás egy előkészítési és egy 
implementációs szakaszból épül fel . Tanács-
adási tevékenységünk célja, hogy a CCC – AAA 
minősítési skálán legalább a BB értékelés 
eléréséig támogassuk ügyfeleinket, mely szük-
séges a befektetői bizalom elnyerése érd-
ekében. Az akcióterv elkészítésének  fázisában 
azonosítható, hogy az ügyfél jelenlegi 
állapotban milyen minősítés elérésére alkal-
mas, és a megcélzott érték biztosításához 
minimálisan milyen tevékenységek  implemen-
tálására van szükség. 

A leszállított akcióterv bemutatja a jelenlegi 
állapotot, mely alapján az ügyféllel közösen 
egyeztetjük, hogy ez elfogadható-e számára, 
amennyiben eléri a BB minősítés szintjét. 
Amennyiben nem éri el, vagy az ügyfél 
magasabb kategóriát céloz meg, azonosítjuk 
azokat a lépéseket, melyekkel a megfelelő 
minősítés elérése biztosítható.  
Az implementálási szakasz keretében vállaljuk, 
hogy az akciótervben rögzített lépésekben az 
ügyfelet támogatjuk, és ezzel biztosítjuk a 
megcélzott ESG értékelési kategória elérését. A 
külső értékelés megszerzésének folyamatában 
is végig ügyfeleink igényei mentén állunk 
rendelkezésre. 

 
Rólunk 

Az MKB Consulting több, mint 600 vállalati (460 kis-és középvállalati és 160 nagyvállalati) ügyfelével az 
egyik legnagyobb hazai tulajdonú pályázati és pénzügyi tanácsadó vállalat. A vállalati szektor mellett 
stratégiai és finanszírozási tanácsadási tevékenységet nyújt intézmények, önkormányzatok és további 
közszektor szereplő számára is. Célunk, hogy ügyfeleink finanszírozási igényeihez és fejlesztési 
projektjeinek előkészítéséhez, majd meg-valósításához személyre szabott, egyedi pályázati és pénzügyi 
megoldásokkal járuljunk hozzá, a speciális igényeknek megfelelő komplex szolgáltatáscsomagot 
biztosítsunk. 

Zöld pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaink:  

 Zöld kötvény keretrendszer kialakítása 
 Zöld hitel keretrendszer támogatása 
 Zöld termék fejlesztés 
 Városi zöld átállást támogató tőkealap tanácsadás 
 Zöld önkormányzati tanácsadás és termékfejlesztés 
 ESG tanácsadás 
 Zöld matchmaking tanácsadás 

 

Pénzügyi tanácsadási szolgáltatásainkkal hozzá kívánunk járulni egy fenntarthatóbb, zöldebb 
gazdaság kialakulásához. 
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Szakértőink 
 

Boros Áron Phd. | vezérigazgató/igazgatóság elnöke 
 
 Vállalkozás-fejlesztés, finanszírozás - Vállalati tanácsadás 
 Zöld finanszírozási keretrendszer és ESG tanácsadás 
 Önkormányzati zöld finanszírozási tanácsadás 
 Fejlesztéspolitika - támogatási konstrukciók kidolgozása 
 Kockázati tőke – vállalati és intézményi tőkefinanszírozás,  
 Alapkezelői tanácsadás 
 Innováció – K+F projektek fejlesztése 

 
Somosi Éva | sales vezető tanácsadó 
 
 20 éves fejlesztéspolitikai szakmai tapasztalat 
 Termékfejlesztés, key-account management 
 Vállalkozás-fejlesztési, -finanszírozási tanácsadás 
 Zöld kötvény és ESG tanácsadás 
 Innovációs tanácsadás, projektfejlesztés 

 

 

Kovács Bálint | senior tanácsadó 
 

 
 8+ éves elemzői és menedzsment tanácsadási tapasztalat 
 Vállalatértékelés és tőzsdei-pénzügyi elemzés  
 Üzleti tervezés és modellezés 
 Megvalósíthatósági tanulmányok és üzleti stratégia készítése,  
 Zöld finanszírozási keretrendszer és ESG tanácsadás  
 Projektfejlesztés, pénzügyi tervezés, projektelőkészítés 

 


