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Forrás: KPMG: Future of Internal Audit - Internal audit: Trusted and disrupted (2022)
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Zöld tevékenységek saját 

teljesítményükből (Own performance)

Átállási tevékenység (Transitional)

Támogató tevékenység (Enabling)

2. lépés: Környezeti célok és 

kritériumok

Taxonomy-eligible

activity A

Taxonomy-eligible

activity B

Taxonomy-eligible

activity C

Non-Taxonomy-eligible

activity D

Taxonomy-aligned activity A

Non-Taxonomy-aligned activity B

Taxonomy-aligned activity C

Taxonómiához nem igazítható‚D’ tevékenység

Details on Taxonomy-Alignment

— Definiált 4 kategóriába eső

— Befektetési termékben, kitettségben 

Taxonómiához igazodó arány a 

megfelelő KPI szerint

Turnover %

CapEx: %

OpEx: %

For sustainable

activities

A+C

3. lépés: Jelentési kötelezettség

Financial market participants

Taxonómiához igazítható (eligible)

‚A’ tevékenység

Taxonómiához igazítható

‚B’ tevékenység

Taxonómiához igazítható

‚C’ tevékenység

Taxonómiához nem igazítható

(non-eligible) ‚D’ tevékenység

Taxonómiához igazodó (aligned),A’ tevékenység

Taxonómiához nem igazodó (non-aligned) ‚B’ tev.

Taxonómiához igazodó,C’ tevékenység

Taxonómia megfelelés aránya

Forgalom: %

CapEx: %

OpEx: %

Fenntartható 

tevékenységek

A+C

1. lépés: Gazdasági 

tevékenységek

Pénzügyi vállalkozás

Non-financial DisclosureNem pénzügyi vállalkozás

— Nem-pénzügyi kimutatáson 

keresztül (8.cikk)

— NFRD 1.1.2022 hatálya alá eső 

vállalatok 

— A CSRD 1.1.2024 (előterjesztett) 

hatálya alá eső vállalatok

1. Lényegesen hozzájárul egy környezeti

célhoz?

2. Nem okoz jelentős kárt az egyéb környezeti 

cél esetén (‚Do No Significant Harm’)?

3. Megfelel minimális (szociális) biztosítéknak?
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2022.
2022. Jan. 1. –
2023. dec. 31.

2023. jan. 1. 2024. jan. 1.

Négy egyéb EU környezeti célra 
(Szennyezés megelőzés, Körforgásos 

gazdaságra való átállás, Vízi és tengeri 

erőforrások fenntartható használata, 

Ökoszisztémák védelme és helyreállítása)    
vonatkozó végleges felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus (Environmental

Delegated Act) várható publikálása.

Pénzügyi vállalkozások jelentéstétele 
a Taxonómiának igazítható és nem 

igazítható gazdasági tevékenységekkel 

szembeni kitettségek aránya a teljes 
eszközállományukon belül, illetve releváns 

minőségi információk. 
(EU C(2021)2178)

Pénzügyi vállalkozások  jelentéstétele 
a kulcsfontosságú teljesítménymutatókról 

a hat környezeti célhoz köthető kitettség 

megbontásában Taxonómia rendeletet 
kiegészítő EU C(2021)2178 jogi aktus III., V. 

VII. IX. és XI. mellékletei alapján. V. melléklet 

1.2.3. és 1.2.4. pontja 2026. január 1-jétől 

alkalmazandó.

2022. Jan. 1. –
2022. Dec. 31.

Nem pénzügyi vállalkozások 
jelentéstétele a Taxonómiának 

igazítható és nem igazítható 

tevékenységekről a teljes árbevételben, 
tőke- és működési kiadásban képviselt 

részarányát tekintve, illetve releváns 
minőségi információk. 

(EU C(2021)2178)

Nem pénzügyi vállalkozások jelentéstétele 
a kulcsfontosságú teljesítménymutatókról 

a hat környezeti célhoz kapcsolódóan 

Taxonómia rendeletet kiegészítő EU 
C(2021)2178 jogi aktus I. és II. mellékletei 

alapján. 
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A hozzáértés hiányában új munkatársak, 

partnerek, külsős felek bevonása 

szükséges.

Új szaktudást igénylő 

feladatok megjelenése

Adattárolás és adatkezelés során, illetve 

az adatokat alátámasztó dokumentációk 

bekérése során fellépő hiányosságok.

Megfelelő folyamatok 

és kontrollok hiánya

Finanszírozói és egyéb partneri oldalon 

megjelenő adatszolgáltatási igénynek való 

megfelelés nehézsége

Külső partnerek 

adatigénye

Eltérések szerepelnek a 

Taxonómiarendeletben elvártak és 

a magyar elvárások között – pl. MNB 

Tőkekövetelmény kedvezmény.

Eltérő elvárásokkal való 

szembenézés

Melyek a legnagyobb kihívások szervezetében amelyek az új fenntarthatósági szabályozások következtében 

tapasztalhatóak?
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