
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A magyarok 85 százaléka részesíti előnyben  
a fenntartható befektetéseket 

 
Az ALTEO kutatása szerint a befektetési forma kiválasztásánál a zöldszempontok majdnem 
annyira fontosok egy vállalat megítélésében, mint az, hogy hogyan bánik a 
munkavállalóival 

 
Budapest, 2021. május 6. – A magas végzettség és a budapesti lakóhely nem csupán a 
befektetési formák ismeretére és használatára gyakorol pozitív hatást, hanem a 
fenntarthatóbb pénzügyekkel összefüggő érzékenységre is – derült ki az ALTEO Csoport 
országos, reprezentatív felméréséből. A fenntarthatóság fokozódó jelentőségét jól 
érzékelteti, hogy a legértékesebb amerikai nagyvállalatokat tömörítő S&P500 indexhez 
tartozó cégek közül is azokat értékelik többre a befektetők, amelyek a zöldszempontok 
szerint is hatékonyan működnek. Nem véletlenül kapcsol magasabb fokozatba az idén 
harmadik integrált jelentését publikáló ALTEO is: az újgenerációs energiaszolgáltató ESG-
alapú minősítést szeretne kiérdemelni.  
 
A magyar lakosság környezetvédelemhez kapcsolódó ismereteit és magatartását térképezte 
fel az ALTEO Fenntarthatósági Barométer alapját képező reprezentatív országos kutatás1, 
amely kitért a válaszadók pénzügyekkel összefüggő attitűdjeire is. Amint az várható volt, az 
emberek a kincstárjegyeket és állampapírokat (a megkérdezettek 72%-a említette ezeket), a 
lekötött betéteket és megtakarítási számlákat (70%), illetőleg az előtakarékossági számlákat 
(64%) ismerik a leginkább a befektetési módozatok közül, a legkevésbé pedig a befektetési 
alapokat (44%) és a műkincseket (45%). Népszerűségben a lekötött betét és a megtakarítási 
számla vezet: ezeket a megkérdezettek 44 százaléka használta már, megelőzve az 
előtakarékossági számlákat (31%) és a megtakarítási célzatú biztosításokat (28%).  
 
A felmérésből az is látszik, hogy a magas végzettség és budapesti lakhely pozitív hatással van 
a befektetési formák ismeretére és használatára. Míg az átlagos válaszadó a felsorolt tízből 
hatféle befektetési formát ismert, közel 2 félét pedig használt is, a felsőfokú diplomával 
rendelkezőknél és a fővárosiaknál magasabb számokat láthatunk: 7,5 és 2,4, illetőleg 7,5 és 
2,4. Ez a két ismérv a fenntarthatóság iránti nyitottságra is jótékonyan hat: miközben a 
megkérdezettek 45 százaléka nevezte fontosnak egy vállalat megítélése szempontjából, hogy 
az mennyire működik fenntartható módon, a felsőfokú végzettségűek között 53 százalék, a 
budapesti lakosoknál pedig 55 százalék ez az arány. A befektetés kiválasztásának fontossági 
sorrendjét egyébként a nyereségesség szempontja vezeti (55% tartja döntőnek), a második 
helyen pedig az áll, hogyan bánik az adott cég a munkavállalóival (48%). A válaszadók nagy 
többsége, 85 százaléka állította azt, hogy előnyben részesíti a fenntarthatóságot is figyelembe 
vevő pénzügyi termékeket.  
 

 
1 A 20-65 éves, internetező magyar lakosság körében 2021 januárjában végrehajtott felmérést a MicraMR 
végezte 1000 fős mintán. A kutatás nemre, korra, iskolai végzettségre és településtípusra reprezentatív. 

https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
https://alteo.hu/fenntarthatosag/alteo-fenntarthatosagi-barometer/


 
Ez a vélekedés egybecseng a Bank of America elemzőinek megállapításaival, akik az Egyesült 
Államok legértékesebb, az S&P500 indexhez tartozó nagyvállalatainak ESG szempontok 
szerinti teljesítményét vették górcső alá. Az üzleti szervezetek környezeti (Environmental) és 
társadalmi (Social) hatásainak, továbbá vezetési és döntési mechanizmusainak (Governance) 
objektív értékeléséhez alkalmazott ESG szemlélet alapján az elemzők arra jutottak, hogy a 
fenntarthatósági szempontok alapján jobb teljesítményt nyújtó cégek papírjait többre tartják 
a befektetők: átlagosan akár 15 százalékkal is drágábbak lehetnek, mint az ezen a téren 
lemaradók részvényei. Még nagyobb szakadék mutatkozik az árazásban az ESG jelentést 
készítők és nem készítők között. Az elemzés ugyanakkor arra is kitért, hogy míg tíz évvel ezelőtt 
csupán a társaságok ötöde tett közzé ESG jelentést, manapság már 90 százalékuk tartozik ebbe 
a körbe. 
 
Ebbe a felelős vállalati körbe szeretne tartozni az ALTEO is, amely az idén harmadik alkalommal 
publikált integrált jelentést, amely bemutatja a társaság 2020. év pénzügyi, környezeti és 
társadalmi eredményeit. „A fenntarthatóság 2008-as indulásunk óta elkísér minket minden 
üzleti döntésünkben” – mondja ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, aki szerint a 2024-
ig tartó beruházási programjuk céltudatos és határozott folytatása mellett ebben az évben az 
elsődleges prioritások közé tartozik az ESG szempontok minél erőteljesebb érvényesítése a 
vállalat működésében. „Szeretnénk mihamarabb ESG megközelítés alapján minősített 
vállalatként folytatni a működésünket, újgenerációs energiaszolgáltatóként követendő példát 
mutatva az energetikai piac szereplőinek” – szögezi le a vezérigazgató, hozzátéve: annál is 
inkább érdekünkben áll a minősítés megszerzése, mivel az ESG fokozatosan piaci elvárássá érik 
a magyar részvénypiacon is. 
 
Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt.  
A BÉT honlapján: https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.05./Az_ALTEO_Nyrt._Integralt_Jelentese_2020__128559869  

és a Magyar Nemzeti Bank (https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=638677&did=K201397/2021 
e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható. 

 
 

*** 
Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő 
vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz-energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az 
energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, 
fejlesztésekre. A társaság ügyfelei számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható 
hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- 
és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját 
optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint szabályozó központjának köszönhetően. Az ALTEO 
részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban sikeres nyilvános 
részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben 
közel 1,4 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni stratégiai terveinek megvalósításához. A társaság folyamatosan 
aktív a tőkepiacon, 2019 után 2020-ban is bocsátott ki kötvényt, ezúttal 3,8 milliárd forint értékben. Eközben az 
árbevétele dinamikusan bővült és 2020-ban megközelítette a 33 milliárd forintot, befektetett eszközállománya 
meghaladta a 31 milliárdot. Az ALTEO egy dinamikusan fejlődő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalat, 
amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy 
ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen 
keresztül tartósan növelje a részvényesi értéket. 
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