ESG FEJLESZTÉSI ÜTEMTERV
MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
2021.12.20.
KÉRJÜK JELLEMEZZE JELENLEGI JELENTÉSI GYAKORLATÁT AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE ADOTT
VÁLASZOKKAL
Milyen ESG közzétételt készít a vállalat jelenleg?
 Önálló jelentést (ESG/fenntarthatósági/CSR közzétételt)
 Integrált ESG/fenntarthatósági jelentést
 Nem készít jelentést
Amennyiben már most is közzétesz fenntarthatósági (ESG, CSR) jelentést, kérjük linkelje be annak
elérhetőségét:
…………………………………………………….
Milyen gyakorisággal készíti a fenti jelentéseket?
 Éves
 Negyedéves
 Nem készít jelentést
Megfelel-e a jelentés valamilyen szabványrendszernek (pl. GRI, SASB)?
 Igen (ha igen, melyik) ………………………………….
 Nem
 Nem készít jelentést
Rendelkezik-e külső fél általi tanúsítással?
 Igen (ha igen, ki a tanúsító) ……………………………………….
 Nem
 Nem készít jelentést
Rendelkezik-e a cég ESG célkitűzésekkel?
 Igen (ha igen, mik ezek és ezeket nyomon követi-e?)


Jelenleg elfogadás alatt áll. Az eddigi célkitűzések:
o

CSR tevékenységre vállalása az éves árbevétel 0.1% mértékéig

o

A személyautó flotta alternatív meghajtásura cserélése 2025. december 31-ig.

o

Faültetési vállalás: a projekteken ültetett fák számának megduplázása alternatív
helyszínen……………………………………………………………………………
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 Nem
A FENTIEK ALAPJÁN A JELENLEGI GYAKORLATA SZERINT MELYIK SZINTHEZ SOROLNÁ
CÉGÉT?
 Még egyikhez sem
 Belépő szint
 Középhaladó szint
 Haladó szint
 Nem tudom besorolni magam (kérjük fejtse ki, hogy mi okozza a nehézséget):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
KÉRJÜK VÁLASZOLJA MEG AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKET?
Mennyire tartja fontosnak az ESG kérdéseket, szerepel-e a vállalat stratégiájában
ESG/fenntarthatósági célkitűzés?
 Fontosnak tartjuk, kitér rá a stratégia
 Fontosnak tartjuk, de a stratégia nem tér ki rá
 Pillanatnyilag még nem a fenntarthatóság kérdése van cégünknél fókuszban
 A fentiekbe nem sorolható a válaszom (kérjük, fejtse ki):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Az ESG koncepció milyen aspektusa játszik legfontosabb szerepet az Önök vállalatánál?
 Kockázatkezelés
 Befektetői igények
 Szabályozás
 Versenyhelyzet javítása
 Piaci lehetőségek kiaknázása
 Érintett felek elvárásai (kérjük, jelölje mely érintett felek a legfontosabbak, pl. munkavállalók,
ügyfelek, megrendelők, beszállítói lánc stb.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Egyéb (kérjük, fejtse ki)
Beláttuk annak szükségességét, hogy a hazai piac vezető nagyvállalataként cselekednünk kell
a hosszútávú fenntarthatóság (Környezeti, társadalmi, gazdasági) érdekében.
KÉRJÜK, HOGY TÖLTSE KI AZ 1. SZ. MELLÉKLETBEN SZEREPLŐ TÁBLÁZATOT A FEJLŐDÉSI
ÜTEMTERV FELVÁZOLÁSÁHOZ.
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1. sz. Melléklet (ESG fejlesztési ütemterv)
ESG kategória

2022

2023

2024

2025

Közzététel jellege (önálló vagy
integrált)

Önálló

Önálló

Önálló

Önálló

Közzététel gyakorisága (éves,
negyedéves)

Éves

Éves

Éves

Éves

A jelentés formátuma (egyszerű vagy
szabványosított)

szabványosított

szabványosított

szabványosított

szabványosított

Külső fél általi tanúsítás (van, nincs)

nincs

nincs

nincs

van

Célkitűzések (vannak, nincsenek,
nyomon követés van-e)

vannak

vannak,
nyomonkövetéssel

vannak,
nyomonkövetéssel

vannak,
nyomonkövetéssel

ESG kategória (szint) az év során
(amiben a meglévő elemek alapján
sorolható)

belépő

közép

közép

közép

Fejlesztési célok az év végéig a
szintlépéshez (pl. szabvány
használata, tanúsítás, stb.)

Jelentés kiadása, célok
elfogadása

Felkészülés a tanúsításra

Felkészülés a tanúsításra

Tanúsítás, felkészülés az
integrált jelentésre

Tervezett intézkedések a tárgyév
végéig (pl.: alapállapot
meghatározása, jelentéstételi
folyamatok/kapacitás felmérése,
adatgyűjtési módszertan fejlesztése,
lényegességi vizsgálat elvégzése, stb.)

Jelentéstételi
folyamatok/kapacitás
felmérése, adatgyűjtési
módszertan fejlesztése

Célkitűzések
nyomonkövetése

Célkitűzések
nyomonkövetése

Célkitűzések
nyomonkövetése
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