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A cég ESG index értékei:

8 10 10

1-től 10-ig skálán kategorizálja a cégeket, ahol a 10 a legjobb értéket jelenti
Az E, S, G lábak külön-külön minősítésre kerülnek szintén 1-10 skálán.

A cég éves CO2e kibocsátása a tevékenységi ágazat többi
résztvevőjéhez képest
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Cég

Ágazati medián

Energiafogyasztásból származó kibocsátások
csökkentése az üzleti folyamatokban
A metánkibocsátás csökkentésére
Klímasemlegesség (Net-zero)
Egyéb éghajlat/klímavédelemmel kapcsolatos célok
Vízfogyasztás jelentős csökkentése
Jelentős beruházások modern, alacsonyabb
fogyasztású termelő gépekre

Kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a kollégák részére
A munkavállalók rendszeres oktatása a
környezetvédelem és a fenntarthatóság témájában
Papírfogyasztás csökkentése és / vagy
újrahasznosított papír használata

ESG Nyrt. ESG riportja
Alapadatok
Cég neve
ESG Nyrt.

 Nettó árbevétel (2021):
13 762 321 eFt

 Adózás előtti eredmény (2021):
6 867 349 eFt

Adószám: 
12345678-2-41

 Alapítás dátuma: 
2008.03.29.

 Létszám:
303 fő

 Főtevékenység:
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

ESG alindexek

Ezen riport előfeltétele volt az OPTEN ESG nyilatkozat
kitöltése. 
Nyilatkozat kitöltésének időpontja: 2021.12.13. 

A riport struktúrája a GRI szabvány logikáját követi!

Iparági benchmark
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG ESG indexek
megoszlása
A cég indexe: 9
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10 3 -0,01% - 7 cég
4 -3,69% - 2 678 cég
5 -47,77% - 34 699 cég
6 -37,13% - 26 968 cég
7 -10,35% - 7 518 cég
8 -1,03% - 747 cég
9 -0,02% - 16 cég
10 -0% - 1 cég

Kockázati besorolás megoszlása az ágazaton belül
Minimális kockázat: 

A

B

AVG

C 14,47%

28,12%

41,79%

13,83%

D 1,79%%

A -14,47% - 31 536 cég
B -28,12% - 61 263 cég
AVG -41,79% - 91 038 cég
C -13,83% - 30 135 cég
D -1,79% - 3 897 cég

Vállalások / aktivitás
A cég környezeti célkitűzései közé tartozik:



A(z) ESG Nyrt. által felhasznált villamos energia* az alábbi 
forrásokból származik:
* a cég által szolgáltatott legutóbbi éves adat alapján
A cég által felhasznált éves összes villamos energia 5 000 
kwh
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E - Environmental report

A cég energia-, és vízfelhasználás csökkentésére, valamint gyártásoptimalizálásra irányuló tevékenységei a következők:

Folyamatok átalakítása, újratervezése
Magatartásbeli változások

A cég releváns fenntarthatósági szervezet tagja.

A(z) ESG Nyrt. fenntarthatósági célokhoz kötődő éves  
költései (Ft) a következőképpen alakultak:
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Energiafelhasználás csökkentése

Hulladékgazdálkodás

K+F tevékenységek

A(z) ESG Nyrt. az alábbi energiahordozókat használta fel:

Földgáz 30 m3

Távhő 60 m3

Víz 80 m3

 A(z) ESG Nyrt. által termelt hulladék mennyisége és 
tipusai:

Kibocsájtott hulladék 200 kg

Veszélyes hulladék 80 kg

Szelektíven gyűjtött 20 kg

A cég által használt gépjárművek kategóriái és a felhasznált üzemanyagok mennyisége:

Járművek száma Felhasznált üzemagyag (liter, éves)

Dízel 6

Benzin 6

Hibrid 2

LPG 2

Elektromos 2

ESG Nyrt. klímalábnyoma a megadott fogyasztási adatok alapján 83 037 CO2e.



A cégvezetés korosztály szerinti megoszlása a
következőképpen alakult:
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S - Social report

A cég állományában jelenleg 4 olyan munkavállaló van, aki gyermekgondozási távollétéről visszatérve már legalább 1 éve
ismét alkalmazásban van.
A cég a következő módo(ko)n biztosítja az egyenlő bánásmódot a női és férfi alkalmazottai között:

Minden munkavállalót egyformán vagy hasonlóan kezelnek, és nem kerülhet senki
hátrányba elfogultság vagy előítéletek miatt.
A tudás, képesítés, tapasztalat alapján választják ki az egyes pozíciókra, előléptetésekre
alkalmas személyeket (menedzsment és más pozíciók esetén is).
Nincsen különbség az azonos pozíciót betöltő női és férfi munkavállalók bére között.
A vezetőségben mindkét nem képviselői jelen vannak.

A nemek aránya a cégen belül a következőképpen oszlik
meg:

45%
55%

Férfiak
Nők

A cég legfiatalabb végső tulajdonosának születési dátuma: 1974.08.18. 
A cég legidősebb végső tulajdonosának születési dátuma: 1964.03.09.

Az alábbi ábra a nemek arányát mutatja a cégvezetésen belül, összevetve annak az iparágnak az adataival, amelyben
főtevékenysége szerint tevékenykedik:
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 A(z) ESG Nyrt. alkalmazásában áll megváltozott munkaképességű/nyugdíjas alkalmazott.

 A cég ellátási láncában nem merül fel a gyermekmunka, kényszermunka veszélye.

 A cég vevőivel és helyi közösségekkel is együttműködik különböző fenntarthatósági projekteken.

A cég tájékoztatja és képzi vevőit a saját, illetve termékeik/szolgáltatásaik fenntarthatósági törekvéseivel, eredményeivel
kapcsolatban.
A cég részt vesz termék/szolgáltatás minősítési rendszerekben és a következő ökocimkével rendelkezik*:
* A feltöltő saját szavaival megfogalmazott szöveg, eredeti nyelven

Zöld Pont, Környezetbarát Termék, Európai Uniós ökológiai logó, Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa, Magyar Termék



G - Governance report

A vállalat működését leíró legfontosabb pénzügyi változások az elmúlt évhez képest:

Jelentős mértékű pozitív pénzügyi változás

Adózott eredmény +2 246% Rövid lejáratú kötelezettségek +71%

Saját tőke +70%

Forgóeszközök +53%

A(z) ESG Nyrt. rendelkezik fenntarthatósági stratégiával és a következő 12 hónapra is fogalmazott meg konkrét célokat 
a környezeti teljesítményének javítására.

A cég által közzétett legfrissebb fenntarthatósági jelentés elérhetősége:
https://esgminta.hu/wp-content/uploads/2017/06/esg-integralt-jelentes-2021.pdf

A cég a következő ISO minősítésekkel rendelkezik:
Környezetmenedzsment rendszer (ISO14001, EMAS)
Energiamenedzsment rendszer (ISO50001)
Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer
(ISO 28 001)

Információbiztonsági rendszer (ISO27001)

 A felsővezetés negyedéves rendszerességgel tekinti át a cég fenntarthatósági teljesítményét, eredményeit.

 A cégen belül a fenntarthatósági kérdésekért egy környezetvédelmi/fenntarthatósági csapat vagy osztály felel.

 A(z) ESG Nyrt. esetében létezik a cég működésére érvényes antikorrupciós szabályozás, irányelv. A cég évente 4 
db fenntarthatósággal és antikorrupcióval kapcsolatos képzést szervez a munkavállalók számára.

 A vállalat beszállítóinak 100 %-a magyar, a beszállítók kiválasztásában / minősítésében figyelembe vesznek 
fenntarthatósági szempontokat és kockázatokat.

A(z) ESG Nyrt. NAV által közzétett hivatalos minős ítése:

Megbízható adózó Köztartozásmentes adózó

 A vállalat érintettjei közt nincs cégjegyzéstől eltiltott személy(ek)hez fűződő kapcsolat.

A cég kapcsolt vállalkozásainak száma 50 db, ebből egyik sem rendelkezik "D" kockázati
besorolással, amely a legrosszabb kockázati besorolás az OPTEN osztályozási rendszere szerint.

A 2
 A cég kockázati besorolása A ("A" a legjobb, "D" a legrosszabb) és kockázati indexe 2 ("1" a legjobb, "100" a
legrosszabb)

A céget az elmúlt 3 évben nem szólították fel befizetésre határozat útján áfamulasztás vagy adóhátralék miatt.
- Előfordult, hogy a cég részt vett GVH által megállapított összefonódásban.
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