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FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai 
közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék 
egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek, és ho-
gyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Buda-
pesti Értéktőzsdén jegyzett cégként kiemelten fontos a Tár-
saság számára, hogy ezen elvárásnak, valamint a vonatkozó 
törvényi és tőzsdei előírásoknak megfeleljen. 

A vállalat irányításának átláthatósága érdekében a Magyar 
Telekom a vállalatirányításáról ezen az oldalon nyújt tájé-
koztatást.

A Közgyűlésekről és az azokon elfogadott döntésekről ezen 
a helyen lehet olvasni.

Fenntarthatósági koordináció

A fenntarthatósági tevékenység csoportszintű irányítá-
sa 2021-ben a következő ábrán látható formában valósult 
meg. A csoportszintű koordinációt 2020-tól 2021 végéig a 
Sustainability Committee (korábban: Csoport Fenntartha-
tósági Koordinációs Tanács – CSFKT) irányította. 

A Sustainability Committee 2022. január 1-jétől az agilis 
működéshez igazítva, új formában, Sustainability Squad 
néven látja el a koordinációs feladatokat. A Sustainability 
Squad működtetésében a stratégiaalkotás és stratégiairá-
nyítás külön szerepel, így működési módjában a fenntartha-
tósági tevékenység két szinten valósul meg:

1. Stratégiaalkotás és -irányítás
A Sustainability Squad keretein belül történik a stratégiai 
elképzelések kialakítása és a stratégia megvalósításának 
irányítása, a kommunikáció előkészítése és a kapcsolattar-
tás különféle hazai és nemzetközi szervezetekkel.

2. Operatív végrehajtási szint
Az irányítási területek és üzletágak szervezeteiben történik 
az operatív tevékenység, a feladatok végzése, az adatszol-
gáltatás stb.

A Sustainability Squad működését „A Magyar Telekom 
Csoport fenntarthatósági működésének szabályozásáról, a 
résztvevők felelősségi és hatásköréről” című csoportszintű 
utasítás szabályozza. 

Az utasítás alapján a Sustainability Squad rendszeresen, 
legalább negyedévente ülésezik a társasági és csoportszin-
tű fenntarthatósági feladatok hatékony koordinálása érde-
kében, a döntéseket a Sustainability Squad tagjai hozzák 
meg szavazás útján. 

A Sustainability Squad a vezérigazgató (CEO) és a Chief 
People Officer (CPO) számára rendszeresen biztosít beszá-
molókat, előterjesztéseket, amelyek alapján ők meghatá-
rozzák a Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági tevé-
kenységének fő irányvonalát, és döntést hoznak az alábbi 
témakörökben, a Leadership Squad (Felső-vezetés) tagjai-
nak tájékoztatása mellett:

HATÁSKÖR FELELŐS

A tevékenység fő irányvonalának meghatározása, a fon-
tosabb témakörökben döntések meghozatala.

CEO és CPO

A tevékenység feltételrendszerének biztosítása, a tevé-
kenység felügyeletének ellátása.

CPO, a Leadership Squad tagja 

A működéshez szükséges döntések, határozatok meg-
hozatala, a feladatok végzéséhez koordinációs fórum 
biztosítása.

Sustainability Squad1

Szakmai irányítás, menedzselés; feladatok csoportszintű 
harmonizált megvalósítása; hazai és nemzetközi szakmai 
tevékenységekben való részvétel.

Sustainability Squad vezető - a Corporate Communica-
tion HUB vezetője

Irányítási területre/szervezetre/tagvállalatra háruló fe- 
ladatok végrehajtása, tájékoztatás, üléseken való részvé-
tel, adatok szolgáltatása, operatív feladatok rájuk háruló 
részének megvalósítása.

Sustainability Squad tagok

1 A Sustainability Committee 2022. január 1-jétől új formában, Sustainability Squad néven látja el a koordinációs feladatokat.

Csoportpolitikák
Csoport fenntarthatósági stratégia
Csoport fenntarthatósági fejlesztési feladatok
Csoport fenntarthatósági kommunikációs roadmap

A Leadership Squad közvetlenül vagy a Sustainability 
Squad működésén keresztül tartja a kapcsolatot az érdekelt 
felekkel. A beérkező megkeresések az egyes területekhez 
futnak be, a fenntarthatósággal kapcsolatos kritikus meg-
kereséseket a Sustainability Squad tagjai továbbítják az il-
letékesekhez. 

A fenti tevékenységek eredményein alapul a kommuniká-
ció, amelynek egyik fontos eleme az évente rendszeresen 
kibocsátott Fenntarthatósági jelentés, amelynek összeállí-
tását 2021-ben a fenntarthatóságért felelős felső vezető, a 
CPO felügyelte, szakmai irányítását a Corporate Communi-
cation HUB végezte, fenntarthatósági tanácsadóként pedig 
a Planet Fanatics’ Network Kft. vett részt a munkában. 

A Magyar Telekom irányítása a fenntarthatóság szempontjából 2021-ben

SUSTAINABILITY SQUAD

CEO UNIT GROUP LEGAL HUB FINANCE UNIT PEOPLE UNIT

ENTERPRISE UNIT

Innováció

Fenntartható K+F

Jogi megfelelés

Gyermekvédelem

Megfelelőség

Adatvédelem

Felelős vállalatirányítás

Ökohatékony működés

Fenntartható beszállítói lánc

Klímavédelem

Kockázat- és krízismenedzsment

Oktatás, képzés

Önkéntesség

Fenntarthatósági koordináció

Esélyegyenlőség, sokszínűség

Egészség-és biztonság

Fenntarthatósági kommunikáció

Társadalmi szerepvállalás

Ügyfelek tudatosságának 
erősítése

Digitális felzárkóztatás

Fenntartható  
termékek és  szolgáltatások

CUSTOMER FACING  
UNIT

Energiahatékony hálózatok

Digitális felzárkóztatás

Klímavédelem

Ökohatékony működés

TECHNOLOGY UNIT

Energia- és költséghatékonyság
üzleti megoldások

Fenntartható 
termékek és szolgáltatások

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGLEADERSHIP SQUAD

SUSTAINABILITY SQUAD2 VEZETŐ

CEO ÉS CPO

IGAZGATÓSÁG

2 A Sustainability Committee 2022. január 1-jétől új formában, Sustainability Squad néven látja el a koordinációs feladatokat.

Az agilis transzformáció során a Magyar Telekom Cso-
port fenntarthatósági tevékenységeinek hierarchiájában, 
valamint a Csoport felépítésében történt változások a 
korábbiakhoz képest az éves fenntarthatósági jelentések-
ből követhetők nyomon. A Csoport különféle politikáival  

összhangban, a hazai és nemzetközi trendek (klímavédelem, 
elektromágneses terek, felelős tartalomszolgáltatás stb.) és 
az érdekelt felek elvárásainak (különböző fenntarthatósági 
témájú fórumokon elhangzott javaslatok, e-mailben érke-
zett észrevételek, lakossági felmérések stb.) figyelembevé-

A fenntarthatósági tevékenységek egymásra épülése

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

https://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas
https://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/kozgyulesek


TARTALOMJEGYZÉK

7

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

A FENNTARTHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYOZÁSA, 
CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI FOLYAMAT,  
KÖRNYEZETVÉDELMI KOORDINÁCIÓ

A fenntarthatóságimenedzsment-folyamat a Magyar Te-
lekom Csoport teljes fenntarthatósági tevékenységét (be-
leértve a környezetvédelmet is) felöleli.

CEO ÉS CHIEF PEOPLE OFFICER

Csoportpolitikák, trendek, stakeholderelvárások

Csoport fenntarthatósági stratégia

Lakossági, Üzleti és Nagykereskedelmi terület

Infokommunikációs szolgáltatások

CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI 
KOMMUNIKÁCIÓ

EL
LE

N
Ő

RZ
ÉS

A FOLYAMAT ALFOLYAMATAINAK ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK KAPCSOLATÁT AZ ALÁBBI ÁBRA SZEMLÉLTETI:

1.  FENNTARTHATÓSÁGI FOLYAMAT MŰKÖDTETÉSI KERETE 
1.1   Szabályozások
1.2   Irányvonal, stratégia meghatározása
1.3  Munkacsoportok/szakértői teamek   

KÖVETELMÉNYEK

ELVÁRÁSOK

TRENDEK

LEGJOBB GYAKORLATOK

ÉRDEKELT FELEK

2.  FOLYAMAT IRÁNYÍTÁSA
2.1    Csoportpolitikák kidolgozása
2.2   Csoport fenntarthatósági célrendszer készítése

3. FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA
3.1 Fenntarthatósági fejlesztési feladatok

4. KOMMUNIKÁCIÓ
4.1 Fenntarthatósági kommunikációs roadmap készítése, kommunikáció
4.2 Fenntarthatósági jelentés készítése
4.3 Fenntartható termékekkel/ szolgáltatásokkal és készülékekkel kapcsolatos tevékenység

1.4  Ellenőrzés, visszacsatolás     

VÁLLALATI MEGFELELŐSÉG 

A Magyar Telekom Csoport Vállalati megfelelőségi prog-
ramjának kialakításakor a cél annak biztosítása volt, hogy a 
Magyar Telekom Csoport az üzleti tevékenységét maximá-
lis tudatossággal és elkötelezettséggel, a vonatkozó törvé-
nyek és jogszabályok betartásával, az etikus üzleti magatar-
tás legszigorúbb normáival összhangban végezze. 

Ehhez az esetleg felmerülő megfelelőségi kockázatokkal 
foglalkozó utasításokat adtunk ki, és az azokban foglalt el-
járásokat alkalmazzuk, melyekkel kapcsolatban folyamatos 
oktatást biztosítunk munkavállalóink számára. A feltétele-
zett nemmegfelelőség eseteinek jelentésére, kivizsgálásá-
ra, nyomon követésére és kiigazítására egyértelmű folya-
matokat alakítottunk ki.

A Vállalati megfelelőségi programot a csoport megfelelősé-
gi vezető felügyeli. A csoport megfelelőségi vezető közvet-
lenül az Auditbizottságnak jelent, és együttműködik az Igaz-
gatósággal, a Felügyelőbizottsággal és a menedzsmenttel 
(más néven Leadership Squaddal).

A Vállalati megfelelőségi program középpontjában a min-
den munkavállalóra érvényes Működési Kódex áll, amely 
összefoglalja a vállalati megfelelőségi követelményeket és 
etikai normákat. A munkavállalók megfelelőséggel össze-
függő kérdéseiket a „Kérdezz!” portálon tehetik fel.

Az év során ellenőriztük a Társaságunkhoz etikátlan maga-
tartással kapcsolatban érkezett bejelentések megalapo-
zottságát, és szükség esetén a bejelentéseket kivizsgáltuk. 
Amennyiben megvalósult visszaélést tapasztaltunk, gon-
doskodtunk a szükséges válaszlépések megtételéről. A bel-
ső és külső szabályok megsértésével kapcsolatos panaszok 
és észrevételek benyújthatók a Magyar Telekom Csoport 
„Mondd el!” portálján.

KOCKÁZATMENEDZSMENT

A Magyar Telekom Nyrt. irányelve, hogy a részvényeseink-
nek és a piaci szereplőknek szóló közzétételek pontos és tel-
jes képet adjanak a Társaságról és minden vonatkozásban 
tükrözzék a Társaság pénzügyi helyzetét és működési ered-
ményét. Ezen közzétételek az alkalmazandó törvényeknek, 
előírásoknak és szabályozásoknak megfelelő rendszeres-
séggel készülnek. 

Annak érdekében, hogy ezen céloknak megfeleljünk folya-
matosan fejlesztjük, és rendszeresen felülvizsgáljuk a koc-
kázatkezelési rendszerünk elemeinek működőképességét 
és hatékonyságát.  Kockázatkezelési rendszerünk magában 
foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, 

szükséges intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek ha-
tékonyságának és eredményeinek követését. 

A Magyar Telekom a csoportszintű kockázatkezelési szer-
vezet által kialakított, az Igazgatóság által jóváhagyott koc-
kázatkezelési irányelvek mentén végzi a kockázatkezelési 
tevékenységet. 

Az egyes szervezetek kockázattulajdonosai felelősek a koc-
kázatok azonosításáért, jelentéséért, értékeléséért és fo-
lyamatos nyomon követéséért, mindezt a kockázatkezelés 
folyamat keretrendszerének megfelelően kell végezniük a 
központi kockázatkezelési szervezet felügyelete mellett.
A Magyar Telekom csoportszintű kockázati jelentését rend-
szeresen az Igazgatóság, Auditbizottság és a Felügyelőbi-
zottság elé terjesztjük, illetve a Deutsche Telekom kockázat- 
kezelési szervezete felé is jelentjük.

A menedzsment figyelembe veszi a potenciális kockázato-
kat az éves tervezési folyamatban. 

A kockázatkezelési rendszer hatékony működtetése érde-
kében biztosítanunk kell, hogy a vezetés valamennyi fontos 
kockázat ismeretében hozza meg üzleti döntéseit, amelyet 
a rendszeres Magyar Telekom csoportszintű kockázati je-
lentés útján támogatunk. Ugyanakkor az üzleti terveinkhez 
kapcsolódó kockázatokat is folyamatosan értékeljük és 
kezeljük, figyelembe vesszük a kockázatkezelési folyamat 
során.  

A működésünkre ható kockázati tényezők rendszeresen fe-
lülvizsgálatra kerülnek. Minden leányvállalatunknak és szer-
vezetünknek kötelessége azonosítani és jelenteni műkö-
désének kockázatait. Ezen kockázatok kiértékelése után az 
eredményt a vezetőség, az Igazgatóság, az Auditbizottság 
és a Felügyelőbizottság részére továbbítjuk. Ez a rendszeres 
beszámoló biztosítja a legjelentősebb kockázatok felügye-
letét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglé-
tét és rendszeres nyomon követését.

A negyedéves kockázatjelentési rendszerünket folyama-
tos jelentési kötelezettség egészíti ki. Ennek keretében a 
cégcsoport szervezeteinek és leányvállalatainak minden 
tudomásukra jutó jelentős új tényt, információt, illetve koc-
kázatot azonnal jelenteniük kell. Az így közölt információkat 
a kockázatkezelési szakterület értékeli, és lényeges új koc-
kázat vagy információ felmerülése esetén értesíti a gazda-
sági vezérigazgató-helyettest. A munkatársak felelősségét 
a kockázatok követésére és kezelésére vonatkozóan belső 
utasítás szabályozza.

A kockázatok értékelését kétéves időszakra végezzük. Ez az 
előrejelzési időszakunk hossza is. Ha az előrejelzési idősza-
kon túl is léteznek jelentős kockázatok, ezeket folyamatosan 
figyelemmel kísérjük.

telével határozzuk meg a fenntarthatósági stratégiát, abból 
pedig – rendszeresen aktualizálva – a célokat és a felada-
tokat.

Az összes tevékenység ellenőrzését a CEO és a CPO látja el 
a részére rendszeresen adott beszámolók alapján, akik erről 
tájékoztatják, igény esetén bevonják a Leadership Squadot. 

Az üzletmenetet befolyásoló kockázatok kezelésére alakí-
tottuk ki a fenntartható beszállítóilánc-menedzsment- fo-
lyamatot.  

A felmerülő incidensek kezelését a Sustainability Squad 
által létrehozott worksteam végzi, és alakítja ki a felmerülő 
kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedéseket.

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/Risk_management_guidelines_HU_20220223.pdf
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