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Célunk a gazdaság fenntartható, tudásalapú megújítása, a magyar családok megélhetésének 

biztosítása érdekében

Cél az EU-s klímasemlegesség elérése 2050-re, azaz a gazdaság nettó nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátással 

rendelkezzen 

Zöld 

megállapodás
EU Taxonómia rendelet

Fit for 55
Körforgásos gazdaság 

csomag

REPowerEU

CSRD irányelv tervezet

CSDDD 

irányelv 

tervezet
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A hazai kkv-k egyszerre szembesülnek strukturális és akut kihívásokkal

Strukturális kihívások

• Növekvő vállalati bizonytalanságérzet

• EU átlagtól elmaradó termelékenység 

• A hazai gazdaság hozzáadott érték-
előállítási képességének növelése

• Új piacokon való megjelenés 
szükségessége

• A digitális és technológiai kihívásoknak 
való megfelelés kényszere

• A zöld átmenet kihívása

• Növekvő energia- és nyersanyagárak

• Kereslet csökkenése, infláció

• Átalakuló, megszakadó illetve rövidülő 
beszállítói láncok

• Emelkedő kamatkörnyezet

Akut kihívások
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A zöld átállás – a lehetőségek mellett – szabályozói és vevői oldalról is komoly kihívást jelent a 

hazai vállalkozásoknak

Strukturális kihívások
Célunk a vállalkozások zöld átmenetének 

támogatása

A fenntarthatósági normák követése kapcsán a 
nyomás:

• egyrészt szabályozói, 

• de még inkább vevői oldalról 
nehezedik a kkv-k vállára.

• EU átlagtól elmaradó termelékenység 

• A hazai gazdaság hozzáadott érték-
előállítási képességének növelése

• Új piacokon való megjelenés 
szükségessége

• A digitális és technológiai kihívásoknak 
való megfelelés kényszere

• A zöld átmenet kihívása
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Az ESG, kiemelten a fenntarthatósági szempontok egyre hangsúlyosabban jelennek meg a 

nagyvállalati döntéshozatalban

A vezérigazgatók 58 százaléka
szembesült az érdekelt felek – pl.
befektetők, szabályozói hatóságok és
partnerek – részéről növekvő

igénnyel az ESG problémákkal
kapcsolatos fokozott jelentéstétel és

átláthatóság iránt.

A KPMG egy 2021-ben készült, vállalatvezetők percepcióit felmérő nemzetközi felmérésének következtetései
szerint:

A nagyvállalatokkal kezdődő folyamat

tovább gyűrűzik a beszállítói értékláncon

keresztül. Azon szempontok, amelyeknek a
nagyvállalatoknak meg kell felelniük a
befektetői igények és szabályozói előírások
tekintetében, hatással lesznek a
beszállítókra, köztük a kkv-kra is. Ez a hatás
már a következő két év során hangsúlyosan
megjelenhet.

!
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A nagyvállalatok esetében a környezeti és társadalmi lábnyom

mintegy kétharmada jellemzően a beszállítókhoz kapcsolódik. A
beszerzési terület tehát döntő szerepet játszik az ESG szempontok
érvényesítésében a nagyvállalatoknál.

Bár egyelőre a vállalatok kis része tudja ezt a szerepet világos
beszerzési stratégiává alakítani, ennek erősödése várható.

A KPMG felmérése alapján a megkérdezett európai beszerzési

vezetők:

20 százaléka már jelenleg is elsődleges

kritériumként használja a fenntarthatósági
szempontokat a beszerzési döntéseknél vagy

beszállítói átvilágításoknál.

Ezért a hazai kkv-k körében a nemzetközi értékláncokba erősen

integrált feldolgozóipari középvállalatoknál jelenhetnek meg

először az ESG hatásai.

750

4600

17 000

400

Potenciálisan beszállítóként működő
vállalatok (van beszállítói potenciál).

Feldolgozóipari beszállítók, amelyek
esetében a foglalkoztatottak létszáma
meghaladja az 5 főt (gyenge beszállítói
potenciál).

Magas beszállítói potenciállal rendelkező
vállalatok, amelyek esetében az árbevétel
eléri az 500 millió Ft-ot, a foglalkoztatottak
száma pedig az 50 főt.

350-450 között lehet azon feldolgozóipari
beszállítók száma, akik legalább 100 főt
foglalkoztatnak, és jelenleg is egy vagy több
nemzetközi nagyvállalat beszállítói.

A beszállítói értékláncokon keresztül az ESG által kiemelten 

érintett feldolgozóipari kkv-k hozzávetőleges száma

A nagyvállalatokkal kezdődő folyamat tovább gyűrűzik a beszállítói értékláncon keresztül a kkv-kra 

is
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Az alkalmazkodás közvetlen költségei a feldolgozóipari beszállító kkv-k oldalán a 
következő egy-két év távlatában már 2-3 milliárd Ft-ot tehetnek ki

Becsült költség (vállalatonként)

Adatgyűjtés, jelentés készítés és 

publikáció
5-8 millió forint

A feldolgozóipari beszállító 
középvállalatok esetében mintegy 

2-3 milliárd Ft lehet az a 
költség, amely a vevő oldali ESG-
megfelelés kapcsán a következő 

évek távlatában felmerülhet.Vevők által elvárt addicionális 

minősítések megszerzése
6-10 millió forint

Becsült költség (összesen)

A termékfejlesztéshez kapcsolódó beruházások költségei ennél nagyságrendekkel magasabbak

lehetnek.!
A beavatkozások három szükséges 

iránya
1. Fenntarthatóság a 

működésben
2. Finanszírozás

3. Vevői és jogszabályi 
megfelelősség 



• Megújuló energiaforrások és energiahatékonyság
irányába történő elmozdulás támogatása

• Vállalkozások szervezeti, működésbeli
megújulásának támogatása
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A beavatkozások három szükséges iránya

1. Fenntarthatóság   a 

működésben

2. Finanszírozás

3. Vevői és 

jogszabályi 

megfelelősség 

Szakpolitikai cél Szakpolitikai eszköz

• Vállalati Energiahatékonysági Program
• Energiamegtakarítást célzó beruházások

támogatása: Zöld Nemzeti Bajnokok Program,
Magyar Multi Program, Technológiaváltó
programok

• Tudásátadást segítő programok

• Kiszámítható, megfizethető, rugalmas és gyorsan
kihelyezhető hitelek és fenntartható tőkepiaci
források biztosítása

• Széchenyi Kártya Program folytatása
• EXIM Zöld Finanszírozási Program
• MNB Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény program

• A vállalkozások ESG adatgyűjtésre és jelentéstételre
történő felkészítése

• Egy nemzetközi viszonylatban is elfogadott ESG
minősítési rendszer létrehozása

• ESG minősítési rendszer létrehozása
• Útmutatók, ajánlások készítése
• Szemléletformálás, képzések, szakmai workshopok
• Minősített szolgáltatóktól igénybe vehető,

környezetközpontú vállalati működésre és
fejlesztésre fókuszáló tanácsadás
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A kkv-k energiahatékonysági beruházásainak finanszírozására kiváló eszköz a Széchenyi Kártya 

Program

Az energiaválság okozta megnövekedett energiaköltségek finanszírozásának könnyítése, valamint a hatékonyságnövelő és 

technológiaváltást segítő beruházások elősegítése érdekében két új speciális, kiemelten támogatott hitelkonstrukció is bevezetésre 

került a Széchenyi Kártya Program MAX-on belül.

Széchenyi Energiakártya (Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX részeként) 

 Az energiaválság által érintett vállalkozások által igényelhető 1 éves futamidővel a megemelkedett energiaköltségek finanszírozására

 Évi fix 1% nettó kamat

 Maximális hitelösszeg: A Széchenyi Kártya Program MAX hitelösszeg 30 %-a, de legfeljebb 30 millió forint

1

Energiahatékonyságjavítást és technológiaváltást segítő alkonstrukció (Széchenyi Beruházási Hitel MAX részeként)2

 Hitelösszeg 1 milliótól akár 400 millió forintig, maximális futamideje 10 év

 A hitel nettó kamata évi fix 1,5%, energiahatékonyságjavítást és technológiaváltást segítő hitelcélok esetén évi fix 0,5%

 Energiahatékonyságjavítást segítő hitelcélok: Minden olyan hitelcél, amely segíti a fenntarthatóság, a zöldgazdaság vagy a

körforgásos gazdaság elveinek érvényesítését, illetve ha a beruházás a vállalkozás által jelenleg használt eszközök anyag-, és

energiatakarékos-, környezetbarát eszközökkel-, technológiákkal való kiváltását eredményezi, vagy beruházás keretében

energiahatékonyabb eszközök, technológiák vásárlása, cseréje történik.

 Technológiaváltást segítő hitelcélok: Minden olyan hitelcél, amellyel javul a technológiai fejlettség, magasabb lesz a termelékenység,

egységnyi termék előállítási költségének a csökkentése érhető el.
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A vállalkozások zöld átállását már eddig is több eszközzel támogattuk 

2020 óta több mint száz, a zöldgazdasághoz és –iparhoz kínálati oldalon kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozás

komplex fejlesztéseit támogattuk a Zöld Nemzeti Bajnokok Program keretében.

A GINOP Plusz 1. prioritásának keretében csaknem 3 000 kkv képzési és tanácsadási tevékenységét támogattuk 5,6

milliárd forint értékben. Ezek között megtalálhatók voltak fenntarthatósági témájú képzések és tanácsadások is,
illetve a szervezeti működés megújítására irányulók.

A KKV Stratégiában célként jelenik meg az ESG szempontokat is figyelembe vevő, tudatos vállalatirányítás

módszerének és szempontrendszerének meghonosítása a hazai kkv-k körében.

Kiépítésre kerül egy nemzetközileg is elfogadott ESG minősítési rendszer a Budapesti Értéktőzsde által.

Technológiaváltó támogatásainkkal (TVT és Magyar Multi Program) csaknem 3 300 db kkv fejlesztését támogattuk

373 milliárd forinttal.
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VALI.hu:egységes felületen keresztül érhetők el a fejlesztési lehetőségek a hazai vállalkozások 

számára

VALI-val minden hazai céghez belép egy új munkavállaló, aki személyre szabottan mutatja meg az elérhető 

állami fejlesztési lehetőségeket, legyen szó pályázatokról, kamattámogatott hitelekről, tőkeprogramokról, 

minősített szakértőkről vagy éppen képzésekről.



Köszönöm a figyelmet!


