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Bevezetés 

Az EU Taxonómia rendelet1 2020-ban történt elfogadásával a nagyvállalatoknak 2023-tól kezdődően 

közzé kell tenniük, hogy üzleti tevékenységük milyen mértékben minősül fenntarthatónak.  

A fenntarthatónak, azaz a jogszabály elnevezése értelmében a “taxonómiához igazodó” tevékenységeket 

az EU Taxonómia rendelet (ill. a felhatalmozáson alapuló rendeleteinek) osztályozási rendszere alapján 

szükséges meghatározni. 

Az EU Taxonómia 2021/2139 felhatalmazáson alapuló rendelete meghatározza, hogy mely tevékenységek 

lehetnek potenciálisan fenntarthatóak, és hogy mely kritériumok teljesítése mentén tekinthetők ezek az 

üzleti tevékenységek fenntarthatónak az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás tekintetében. A szabályozás mindössze 2023-tól várja el a fenntartható, azaz a 

„Taxonómiához igazodó” tevékenységek arányának bemutatását, 2022-ban még elegendő a potenciálisan 

taxonómiához igazodó tevékenységek, az ún. „Taxonómiához igazítható” tevékenységek arányát 

bemutatni, és számítási metódusunkat közzétenni.  

Összhangban az EU Taxonómia 2022-re vonatkozó elvárásával, kiszámítottuk vállalatunk ún. 

Taxonómiához igazítható tevékenységeinek arányát a vállalat valamennyi tevékenységének árbevétele, 

valamint „CAPEX” és „OPEX” kiadásainak tükrében. 

Taxonómiához igazítható tevékenységek árbevétele 

A taxonómiához igazítható tevékenységek árbevételi arányát az üzleti tevékenységek termékeiből vagy 

szolgáltatásaiból – köztük immateriális javakból – származó nettó árbevétel figyelembevételével 

számszerűsítettük. Villamosenergia-termelő tevékenységek esetében az árbevételt a termelés módja 

szerint határoztuk meg. A taxonómiához igazítható árbevétel arányának számítási alapja a MAVIR felé 

értékesített villamosenergia, harmadik fél részére értékesített származási garancia volt a villamos energia 

termeléssel kapcsolatos tevékenységek esetében, illetve az elektromos járművek töltőállomásainak 

üzembe helyezéséhez kapcsolódó tevékenység az ALTEO-n belül önálló üzletág, így rendelkezésre állt az 

árbevételi kimutatás, illetve a hulladékgazdálkodási üzletág árbevételi adatai.  

Taxonómiához igazítható tevékenységek CAPEX aránya 

A taxonómiához igazítható tevékenységek esetében a közvetlen CAPEX költségeket vettük figyelembe, 

melybe nem tartoznak bele a központi menedzsment tevékenységek, és központi irodaépületek 

fenntartásának, karbantartásának költségei. Olyan beruházásokat is figyelembe vettünk, melyek 2021-

ben még nem termeltek árbevételt. A taxonómiához igazítható tevékenységek CAPEX költségei 

ingatlanok, gépek és berendezésekből állnak.  

Taxonómiához igazítható tevékenységek OPEX aránya 

A taxonómiához igazítható villamos energia termelés esetében a vonatkozó erőművek közvetlen 

költségeit vettük figyelembe, belesorolva elsősorban, de nem kizárólagosan az üzemeltetéssel és 

mentrendezéssel kapcsolatos költségeket, esetleges biztosítói bevételeket és a nem jövedelemadó típusú 

 
1 AZ EU 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 

2019/2088 rendelet módosításáról -  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN


 

 

terheket. Az elektromos járművek töltőállomásainak üzembe helyezéséhez kapcsolódó tevékenység, 

illetve a hulladékgazdálkodás az ALTEO-n belül önálló üzletág, így rendelkezésre állt a költség kimutatás. 

1. Táblázat - Taxonómiához igazítható tevékenységek aránya  
a teljes árbevételhez, teljes CAPEX-hez és teljes OPEX-hez viszonyítva  

Árbevétel 

Taxonómiához igazítható tevékenységek  13,68% 

Taxonómiához nem igazítható tevékenységek  86,32 % 

Teljes árbevétel  44,2 Mrd Ft 

CAPEX arányok 

Taxonómiához igazítható tevékenységek CAPEX aránya 29,37% 

Taxonómiához nem igazítható tevékenységek 70,63% 

Teljes CAPEX  4,2 Mrd Ft 

OPEX arányok 

Taxonómiához igazítható tevékenység 4,08 % 

Taxonómiához nem igazítható tevékenységek 95,92% % 

Teljes OPEX  31,4 Mrd Ft 
 

2. Táblázat - Taxonómiához igazítható tevékenységek aránya  
a teljes árbevételhez, teljes CAPEX-hez és teljes OPEX-hez viszonyítva; tevékenységenként bemutatva 

A vállalat taxonómiához igazítható 
tevékenységei a Taxonómia 2021/2139 
felhatalmazáson alapuló rendelete 
alapján 

Arány teljes 
árbevételhez 
viszonyítva 

Arány teljes 
CAPEX-hez 
viszonyítva 

Arány teljes 
OPEX-hez 
viszonyítva 

Villamos energia előállítása 
fotovoltaikus napenergia-
technológiával 

2.29% 0.20% 0.50% 

Villamos energia előállítása 
szélenergiából 

8.50% 3.35% 1.87% 

Villamos energia előállítása 
vízenergiából 

0.97% 0.32% 0.53% 

A hulladéklerakó-gáz leválasztása és 
felhasználása 

0.43% 1.23% 0.19% 

Elektromos járművek 
töltőállomásainak üzembe helyezése, 
karbantartása és javítása épületeken 
belül (és az épületekhez tartozó 
parkolóhelyeken) 

0.12% 0.00% 0.42% 

A villamos energia tárolása 0.86% 24.27% 0.00% 

Nem veszélyes hulladék forrásnál 
elkülönített frakciókban történő 
gyűjtése és szállítása 

0.52% 0.00% 0.57% 

 


