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KEDVES OLVASÓINK!
SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET A CÉGÉRTÉK 113., IDEI HARMADIK,
NYÁRI SZÁMÁVAL. EZÚTTAL ÚGY DÖNTÖTTÜNK, HOGY A GAZDASÁGI SAJTÓBAN
NÉPSZERÛ, A CÉGÉRTÉKESÍTÉSSEL UGYAN KÖZVETLENÜL NEM ÖSSZEFÜGGÕ, DE
A CÉGEK ÉRTÉKÉT NAGYON KOMOLYAN BEFOLYÁSOLÓ TÉMÁKAT VESZÜNK ELÕ.
Elsőként kollégáim egy komolyabb munkával
kielemezték, hogy az ESG (környezet – társadalom –
vállalatirányítás) névvel fémjelzett lehetőség- és
kötelezettséghalmaz hogyan érinti a kis- és közepes
vállalatokat. Fő kérdésük az volt: melyek az ESGrendszernek a kötelező, és melyek a szabadon
választható elemei, illetve mi az időzítése a
kötelezettségeknek. Összefoglalóan már itt is érdemes
a fő tanulságokat levonni: bár a középvállalati szektorban a kötelezettségek egyelőre nem közvetlenül
jelentkeznek, a környezeti érintettségük miatt
vélhetően már a közeljövőben is felmerülnek bizonyos
lépések (elemzési és riportálási kötelezettségek),
melyeket ennek a vállalati körnek is meg kell tennie.
Két cikkben elemezzük a digitalizáció és az
automatizáció trendjeit és a középvállalatok
érintettségét. Az egyik anyavállalatunk, az Oriens
tulajdonában álló cégcsoport, a CEAH vezetője mutatja
be a cég építkezését és az automatizáció trendjeit,
majd az egyik legnagyobb itthon működő multi, a
Continental vezetője azt taglalja, hogyan lehet a
digitalizációt a versenyképesség szolgálatába állítani.
Szakértő kollégáink a digitalizáció egyik praktikus
megjelenését, a tőzsdei cégek jelentésrendszerében
idéntől foganatosított változásokat mutatják be.

A rendszer a saját tapasztalatunk szerint még nem
tökéletes – a jelentések digitális feldolgozhatóságát
nagyon komoly kézi munka előzi meg; reméljük, hogy a
rendszer továbbfejlesztése nem csak felhasználói, de
adatszolgáltatói oldalról is könnyebbséget, és nem
jelentős többletmunkát eredményez.
Együttműködő partnereink közül a CIB egy robotikai
cég bemutatásával foglalkozik a cikkében.
Jogi partnerünk, a Jalsovszky ügyvédi iroda tranzakciós
vezetője, dr. Bejó Ágnes az ESG-ről mint a
munkavállalók megtartásának eszközéről számol be.
Köszönjük, hogy elolvassa a Cégértéket; kívánjuk, hogy
egy békés, nyugodt nyár alatt valamennyien kellően ki
tudják magukat pihenni, hogy a második félév
kihívásaira felkészülhessenek.

SZENDRÕI GÁBOR
ÜGYVEZETŐ PARTNER
IMAP IGAZGATÓSÁGI TAG
VÁLLALHATÓ ÜZLETI
KULTÚRÁÉRT NAGYKÖVET
CONCORDE MB PARTNERS
GABOR.SZENDROI@CMBP.HU
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KÖZÉPVÁLLALATI ESGKÖTELEZETTSÉGEK:
A RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁV
AZ ESG-RÕL EGYRE TÖBBET HALLANI. MINTHA A CSAPBÓL IS AZ FOLYNA.
MI, A CÉGÉRTÉK SZERKESZTÕI SEM VOLTUNK AZZAL TISZTÁBAN, HOGY EZ CSAK
NAGYVÁLLALATI HUNCUTSÁG, VAGY OLYAN DOLOG, AMI A KÖZÉPVÁLLALATI
SZEREPLÕKNEK IS EGYRE FONTOSABB NAPI VALÓSÁG. RENDELETEKET ÉS
MAGYARÁZATOKAT BÚJTUNK, INTERJÚKAT KÉSZÍTETTÜNK – KÖZBEN KIDERÜLT, HOGY
UGYAN A KÖZÉPVÁLLALATOKRA KÖTELEZETTSÉGET AZ ESG EGYELÕRE NEM RÓ, EGYEGY KÖZÉPVÁLLALAT EGY SOR OLYAN ÉRINTETTEL KERÜL KAPCSOLATBA, AMELY
MAGA MÁR SZIGORÚ JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESIK, ILLETVE EGYES
ESETEKBEN LIMITÁLÓ SZABÁLYOKNAK KELL, HOGY MEGFELELJEN. ÍGY KÖZVETETTEN
AZ ESG KOMOLY FELADATOKAT ÉS ALKALOMADTÁN KÖTELEZETTSÉGEKET IS RÓHAT A
KÖZÉPVÁLLALATOKRA, VEVÕIN, FINANSZÍROZÓIN ÉS TÁMOGATÁSOKON KERESZTÜL.
CIKKÜNKBEN RÉSZLETESEN BEMUTATJUK A KÖZÉPVÁLLALATOKAT ÉRINTÕ,
EGYELÕRE KÖZVETETT, DE FONTOS ESG-SZEMPONTOKAT.

Európai uniós célok és az ESG-jelentés
A klímaváltozás elleni harc egyik mérföld köve volt a
párizsi éghajlatvédelmi egyezmény elfogadása 2015ben, melyet 195 ország írt alá. Az egyezmény céljai a
globális átlaghőmérséklet-emelkedés 2°C alatt tartása
az iparosodás előtti szinthez képest, az alkalmazkodóképesség és alacsony kibocsátás elérése, valamint az
ehhez szükséges anyagi források megteremtése. Ehhez
kapcsolódóan külön európai uniós célok is születtek,

2030-ig az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 55%-kal
való csökkentése, míg 2050-ig a klímasemlegesség
elérése a cél. Ezek megvalósítása érdekében jelentős
változásra van szükség, mely a vállalatok működését is
jelentősen érinti. Ez egyes ágazatokban konkrét
számszerű beavatkozást jelent (gondolhatunk például
a legnagyobb kibocsátók karbonkvótáira vagy éppen
az autógyártók flottaszintű kibocsátásaira vonatkozó
normákra), de ez az érintettség fenntarthatósági és
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ESG-jelentések, valamint megfelelési kritériumok
formájában tulajdonképpen minden ágazatban
megjelenik. Az ESG a környezeti (Environmental),
társadalmi (Social) és vállalatirányítási (Governance)
pillérekből tevődik össze, célja a vállalatokban rejlő
nem pénzügyi kockázatok azonosítása és fejlődési
lehetőségek bemutatása. Egyre több ESG-riportra
vonatkozó kötelezettség jelenik meg, valamint a
befektetők és finanszírozók is alkalmaznak már erre
vonatkozó szűrőket döntéseik során. Így a nehézségek
elkerülése érdekében fontos a vállalatok számára
felkészülni a változásokra.

Jelenlegi európai uniós szabályozás (NFRD)
Az európai uniós ESG-szabályozás leghangsúlyosabb
eleme a vállalati jelentéstételekhez kapcsolódik.
Jelenleg a nem pénzügyi jelentéstételre vonatkozó
uniós előírás a Non-Financial Reporting Directive
(NFRD); az egyes tagállamokban a számviteli törvények
szabályozzák a fenntarthatósági jelentések
közzétételét. Ezek csak az 500 főnél nagyobb és
közérdeklődésre számot tartó vállalatokra kötelezők
egyelőre, melyek itthon nagyrészt a tőzsdén jegyzett
cégek, nemzetközi vállalatok leányvállalatai, pár hazai
állami és privát vállalat, a bankok és a biztosítók. EU-s
szinten összesen megközelítőleg 11 000 vállalatot
érint ez az ügy jelenleg; Magyarországon ez a szám nem
lehet több, mint pár száz. A kötelezően előírt
jelentésben röviden be kell mutatni a vállalat
környezetvédelmi, szociális, emberi jogi és korrupció
elleni politikáját, valamint tevékenységét.
Természetesen számos vállalat (nagyvállalatok és a
KKV-szektor szereplői egyaránt) dönt úgy, hogy az
NFRD-ben előírtaknál bővebben számolnak be a
környezetterhelésükről, illetve az ezt csökkenteni
hivatott intézkedéseikről. Az ún. fenntarthatósági
jelentések száma és megjelenési formája is magas, de
ezek tartalmára kötelező előírások egyelőre nincsenek.
Sokan követnek nem kötelező, de standardnak szánt
keretrendszereket (pl. GRI), mivel a piacok ezeket
széles körben elismerik, arra is számítva, hogy idővel
ezen a téren is megszületik majd az egységes
szabályozás.

Változás a szabályozásban
(taxonómiai rendelet és CSRD)
Sokat hallani az Európai Unió taxonómiai rendeletéről.
Ez a rendelet (és technikai részletszabályai, melyből
hat lesz összesen, jelenleg kettő van hatályban) az EU
klíma- és egyéb környezeti céljainak megfelelő
tematikus bontásban határozzák meg, hogy az egyes
gazdasági tevékenységek mely esetben tekinthetőek a
környezeti fenntarthatósági célokkal
összeegyeztethetőnek (egyszerűbben: zöldnek), és
mikor nem. A taxonómiai rendelet és azok technikai
segédrendeletei nem mindennapi használatra szánt,
egyszerű jogszabályok, de érdemes velük ismerkedni

annak, akit érint vagy érdekel a téma, hiszen a teljes
EU-s fenntarthatósági politika módszertani alapját
képezik.
Az EU taxonómiai rendelete a jelenleginél jóval
részletesebb jelentési kötelezettséget ír elő, de a
jelentési kötelezettséget nem terjeszti ki további
vállalatokra. A hatálya alá esők számára már 2022ben feladatot jelent, a 2023-ban készített
beszámolótól kezdve pedig be kell mutatni, hogy az
árbevétel, CAPEX és OPEX mekkora része származik
fenntartható tevékenységekből. Valamint azt is, hogy a
vállalat tevékenységei hogyan támogatják a
megfogalmazott EU-s fenntarthatósági célokat.
Továbbá a taxonómiai rendelet alapján a pénzügyi
intézményeknek kötelező lesz a zöld hiteleik arányát
nyilvánosságra hozniuk, és részletes tervet kell
készíteniük hitelportfóliójuk zöldítésről. Mivel a zöld
hitelezés egyre inkább figyelt teljesítménymutató (KPI)
lesz, így a banki hitel felvételnek egyre szigorúbb
fenntarthatósági feltételei várhatók.
Még jelentősebb változást hoz az Európai Bizottság
tavalyi évben kiadott, de még tárgyalás alatt álló új
javaslata, a Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD), mely egységes EU-sztenderdek
szerinti részletesebb jelentéstételi követelményeket
vezet be, valamint nagymértékben kiterjeszti a
riportkészítésre kötelezettek körét is. Minden
szabályozott piacon jegyzett vállalatra (kivéve a
mikrovállalkozásokat), és az összes, sokkal szélesebb
definícióval azonosított nagyvállalatra kiterjed majd a
jelentési kötelezettség. Így ez az Európai Bizottság
becslése alapján már közel 50 000 uniós vállalatra fog
vonatkozni. Továbbá, a nagyvállalatokra vonatkozó
standardok mellett a kis- és középvállalkozások
számára külön, arányos (jelen állás szerint önkéntes)
standardok kerülnek kialakításra, melyek az ilyen
vállalatok kapacitásaihoz és erőforrásaihoz igazodnak
majd. Az eredeti tervek szerint a tagállamoknak 2022.
decemberéig kellene átültetni az irányelveket, és azok
alkalmazását pedig 2023. januártól kellene biztosítani
(tehát a 2024-ben kiadott beszámolótól fogva), de
némi csúszás várható ebben az igen gyors
bevezetésben.

Milyen jelentést kell készíteni a CSRD alapján?
A CSRD hatálya alá eső vállalatoknak szabványosított
fenntarthatósági jelentést kell közzétenniük már a
2024-ben kiadott pénzügyi beszámolóval együtt.
Ebben nemzetközi standardok alapján be kell mutatni
a vállalat működésének környezetre gyakorolt hatását,
a klímaváltozáshoz kapcsolódó hatásokat, az ezekből
eredő kockázatokat és az ezek kezelése érdekében tett
lépéseket. A pontos standardok kidolgozását a
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
végzi, megjelenésük 2022 októberében várható. A
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szabványosított fenntarthatósági jelentés auditálása is
kötelező lesz majd. Valamint ezekre a vállalatokra is
kiterjed ettől fogva a taxonómiai rendelet. Így az ESGjelentési kötelezettségek jelentősen növekednek majd,
valamint több megfelelési kritérium is támasztható lesz
a vállalatokkal szemben.

corporate sustainability due diligence (CSDD). Így
egyre nagyobb igények várhatók a nagyvállalatok
részéről az adatszolgáltatásra, illetve arra, hogy egyegy beszállító ténylegesen fenntartható legyen.

Milyen hatása lehet azokra a vállalatokra,
amelyeknek egyelőre nem kötelező a jelentés?

Ahogy növekednek a nagyvállalatok igényei a
részletesebb jelentésre vagy a szigorúbb megfelelésre,
úgy kell ehhez a KKV-knak is alkalmazkodniuk. Ennek
pontosabb megértése érdekében két magyarországi
nagyvállalatot (SPAR Magyarország, napi fogyasztási
cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi lánc és a MOL
nemzetközi olajtársaság) kérdeztünk arról, hogy
esetükben miként jelenik meg az ESG.

A fentiek alapján tehát megnyugodhatnak a középvállalatok, hogy nincs tennivalójuk? Minthogy a
nagyvállalatok nem légüres térben, hanem a
középvállalatokkal együttműködésben tevékenykednek, az a rossz hírünk, hogy igenis van. Ugyanis bár a
kis- és középvállalkozások jelentős részének még nem
lesz kötelező a szabályozás, szakértők szerint az új
szabályozás az összes vállalatot érinti majd valamilyen
áttételes formában. A legfontosabb áttételes hatások a
következő csatornákon jelentkezhetnek:
• Értéklánc: nagyobb vállalatok elvárásokat
támasztanak a beszállítóikkal szemben.
• Bankrendszer: a bankok hitelnyújtáskor
fenntarthatósági szűrőket alkalmaz(hat)nak, és
előnyben részesítik a zöld beruházásokat,
kedvezőbb kondíciókat is kínálhatnak.
• Befektetők: a befektetők számára és ennek
megfelelően az ő indíttatásukból is egyre
fontosabbak lesznek a fenntarthatósági
szempontok, ezért ők is nyomást fejtenek ki.
• Tőzsdei finanszírozás: minden tőzsdére lépő
vállalat számára kötelező fenntarthatósági jelentést
készíteni, valamint kötvénykibocsátás esetén is
egyre jelentősebbek az ESG-szempontok.
• EU-s pályázatok: A pályázati pontozásban
megjelenhetnek ESG-szempontok, és előnyben
részesülnek a fenntartható beruházások.
• Fogyasztói és munkavállalói nyomás: a fiatalabb
fogyasztói és munkavállalói generációk
megjelenésével a környezettudatosság, azaz az
ESG-szempontok keresése megnő.
A legjelentősebb hatás várhatóan az értékláncok
esetében lesz, mivel a nagyvállalatoknál egyre
fontosabb és nagyobb hangsúlyt kap a
fenntarthatóság. Sok helyen már eddig is hangsúlyos
volt, de az új szabályozás egységesíti a nagyvállalatok
gondolkodását és szemléletmódját. A nagyvállalatok
egyre részletesebben akarják látni környezeti és
társadalmi hatásukat, például nem csak a közvetlen
üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat (scope 1), de az
áttételest is (scope 2 és 3), és ennek jelentős részét a
beszállítók teszik ki. Így a beszállítóként működő
KKV-któl is szükség lesz működésükkel kapcsolatos
ESG-információkra. Előbb-utóbb szabályozás
szempontjából is kötelező lesz az értéklánc-átvilágítás,
de anélkül is jelentős erre az igény. Az ESGátvilágítással kapcsolatban már létezik egy
egységesítést szolgáló uniós direktívatervezet a

Hogyan jelenik meg a hatás
a gyakorlatban az értékláncban?

A SPAR-nál öt éve kezdtek el a témával komolyabban
foglalkozni az osztrák anyavállalat kérésére. Azóta
dedikált csapat van rá, részletes ESG-stratégiával
rendelkeznek, kiemelten fontos számukra a környezeti
és társadalmi fenntarthatóság, az egészséges életmód
támogatása, az élelmiszer-biztonság és a munkatársak
támogatása. A beszállítókkal szemben még nem
fogalmaztak meg speciális ESG-kritériumokat.
Azonban a tudatosításban és a KKV-k
felzárkóztatásában érdekeltek, ezt a területet
képzésekkel, programokkal és javaslatokkal segítik.
A MOL már régóta készít fenntarthatósági jelentést,
helyzete speciális, mivel egy kifejezetten nem
környezetbarátnak tartott iparágban végzi fő
tevékenységét. A megkérdezett szakértők elmondták,
hogy éppen emiatt szükséges különös figyelmet
fordítaniuk az ESG-re és a fenntarthatóságra.
A mindennapi munka része ezen szempontok
figyelembevétele, fejlesztése, többek közt kitűzött
céljaik közé tartozik a dekarbonizáció, a hulladék gázok
elégetésének megszüntetése, és több hidrogénalapú
megoldás alkalmazása. Ezek mellett szeretnének részt
venni a körforgásos gazdaság hazai fejlesztésében a
hulladékfeldolgozás és kapcsolódó iparágak
fejlesztésével. A vállalatcsoportban a MOL 2030+
stratégia mentén elindult a felelős beszerzésprogram.
Ennek keretein belül többek között fenntarthatósági
kérdőívet kell kitöltenie a lehetséges beszállítóknak,
mely rákérdez például a CO2-kibocsátásra. A kérdőív
eredményét a kiválasztás során figyelembe veszik,
továbbá a beszállítói szerződésekben is van egy
fenntarthatósági klauzula. A beszállítókkal szembeni
elvárások listájának bővülése várható a jövőben. Ezek
alapján a beszállítóként megjelenő KKV-knak is
felkészültnek kell lenni a fenntarthatóság területén, ha
nem szeretnének hátrányba kerülni.

Hogyan jelenik meg az ESG-követelmény
a banki finanszírozásban?
A gazdaság fenntartható átalakításában jelentős
szerepe lesz a bankoknak, mivel ők biztosítják a
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beruházásokhoz szükséges forrásokat. A taxonómiai
rendelet értelmében a bankoknak részletesen ki kell
mutatni, hogy milyen szennyező és fenntartható tevékenységeket finanszíroznak. Továbbá kockázatkezelési
okokból fokozatosan csökkenteni kell majd a szennyező tevékenységek finanszírozását. Így a finanszírozást
igénylő vállalatoknak valamilyen szinten be kell tudniuk
mutatni környezeti és ESG-hatásukat az értékeléshez.
Ennek hiányában eleshetnek a hitelezéstől.

Hogyan jelenik meg az
ESG-követelmény a befektetői világban?
A befektetőknek is egyre fontosabbak az ESG-szempontok. Pénzügyi alapok és alapkezelők a forrásaik
bevonásánál és a forrásfelhasználási döntésekben
kell, hogy bemutassák az ESG-elveknek való
megfelelést. Részvénytulajdonosok pedig egyes
részvények vásárlásával, illetve más részvények
kifejezett elkerülésével vagy eladásával tudnak
„szavazni” egyes befektetések ESG-kompatibilitásával
kapcsolatban. Mi magunk ennek úgy kívánunk
megfelelni, hogy cégeladáskor az általunk készített
Információs Memorandumokban az ESG külön
kiemelésre kerül, illetve ha vevőoldalon támogatunk
befektetőket, külön is figyelmükbe ajánljuk a kérdést.

Hogyan jelenik meg az ESG-követelmény
a tőzsdei finanszírozásban?
A szabályozás a fentiek értelmében erősen érinti azokat
a vállalatokat, amelyek valamilyen tőzsdei
finanszírozási formát szeretnének igénybe venni.
Tervezett részvény kibocsátása esetében a már leírt
szigorú jelentési követelményeknek kell megfelelni.
A kevésbé szabályozott (XTEND) piacra való belépés
esetén még nem jelentkeznek teljesen a szabályozott
piacra vonatkozó jelentési kötelezettségek, de ekkor is
érdemes rájuk felkészülni. Egyre népszerűbb a
zöldkötvény-kibocsátás is, mely esetében már
különböző nemzetközi standardoknak is meg kell
felelni, és részletesen jelenteni a forrás fenntartható
felhasználásáról.

Hogyan jelenik meg az ESG-követelmény a középvállalati állami vagy EU-s támogatások körében?
Szakértők és pályázatokra készülők tapasztalata, hogy
egyre több fenntarthatósági szempont jelenik meg a
különféle helyi állami vagy EU-s pályázatok során. Ezen
felül egyre több olyan pályázat kiírása várható, ami
kifejezetten fenntarthatósághoz, ezen belül például
energiahatékonysághoz kapcsolódik. Ezzel
párhuzamosan a támogatási keretrendszer

PÓKOS JUDIT
SZERVEZETFEJLESZTÉSI
VEZETŐ
CONCORDE MB PARTNERS
JUDIT.POKOS@CMBP.HU
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Nincs már olyan nagyon távol az a jövő, amikor
komoly hátrány is lehet, ha valaki nem
foglalkozik a fenntarthatósággal és az ESG-vel.
tevékenység alapon is átalakul: szennyező
tevékenységekre egyre nehezebben érhető el, vagy
teljesen nem elérhető pályázati forrás.

Hogyan jelenik meg az ESG-követelmény
fogyasztói és munkavállalói oldalról?
Főleg fenntarthatóság és környezettudatosság
szempontjából látható egy kialakuló trend, mind a
vásárlók, mind az alkalmazottak körében. A fiatalabb
generáció esetében ez még jelentősebb lehet. Mivel a
nagyvállalatok kötelezően implementálják az ESG-vel
kapcsolatos feladatokat, ezért igyekeznek is az ügyfél
és HR-marketing szempontjából is hirdetni, ha már
foglalkoznak a kérdéssel. Viszont nem szabad, hogy a
középvállalatok lemaradjanak ebben a versenyben,
hiszen akkor hosszú távú hátrányt szenvedhetnek. Ha
egyelőre még kevesebbet is tesznek a témában, annak
kommunikálása akkor is fontos, hogy az érintettek
tisztában legyenek vele. Ugyan mind a fogyasztóknak,
mind a munkavállalóknak érdekes lehet az ESG,
azonban jelenleg igazán a nagyintézményi vevők,
finanszírozók és szabályzók részéről várhatók
elvárások.

Mit kell ezek alapján tennie a középvállalatoknak?
Mint ahogy a fenti elemzésből látszik, bár a középvállalatoknak ESG-kötelezettsége jó ideig nem lesz, azért
van okuk a felkészülésre. A környezetterhelés
csökkentése a saját környezetük és gazdasági
ökoszisztémájuk javítása igen összetett feladat, amire
nem érnek rá akkor előkészülni, amikor a jogszabály
előírja. Ezen túlmenően persze versenyelőnyt is
jelenthet számukra vevőiknél, finanszírozó bankjuknál.
Nincs már olyan nagyon távol az a jövő, amikor komoly
hátrány is lehet, ha valaki nem foglalkozik a
fenntarthatósággal és az ESG-vel. Érdemes átgondolni,
hogy milyen lépésekben tudják az ESG-szemléletet a
vállalati stratégia részévé tenni. Talán az első gyakorlati
lépés lehet, ha szakértők segítségével saját cégük
környezetterhelésének felmérését elindítják, mely által
a valós üvegházhatásúgáz- (ÜHG) kibocsátásukat is
számszerűsíteni tudják. A karbonlábnyom számítási
iparág is dinamikusan fejlődik, már nemcsak
tanácsadókkal lehet dolgozni, hanem profi szoftverek
is léteznek, mint például a részben magyar tulajdonban
lévő Klima.Metrix GmbH szoftvere.

TIMÁR BARNABÁS
GYAKORNOK
CONCORDE MB PARTNERS
BARNABAS.TIMAR@CMBP.HU
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Interjú dr. Keszte Róberttel

A DIGITALIZÁCIÓ ÚTJÁN
A CONTINENTAL
DIGITALIZÁCIÓ A VERSENYKÉPESSÉG SZOLGÁLATÁBAN. MINDEZ FENNTARTHATÓ
MÓDON. A CONTINENTAL CSOPORT IDEHAZA ÉS NEMZETKÖZI SZINTEN IS A
DIGITALIZÁCIÓ EGYIK ÉLENJÁRÓ SZEREPLÕJE, SZÁMOS DÍJ ÉS ELISMERÉS
BIRTOKOSA EZEN A TERÜLETEN. INTERJÚNKBAN DR. KESZTE RÓBERTTEL, A
BUDAPESTI CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJÁVAL
ÉS A MAGYARORSZÁGI CONTINENTAL CSOPORT ORSZÁGIGAZGATÓJÁVAL
BESZÉLGETTÜNK.

Mit jelent a digitalizáció a Continental számára?
Cégcsoportunk már hosszú ideje foglalkozik a
digitalizáció témakörével. Ha megnézzük, hogy mivel
tudunk a termelő iparban versenyképességet növelni a
21. század elején, akkor elsőre két meghatározó dolog
jut eszembe. Az egyik a lean módszerek következetes
alkalmazása, azaz ki kell venni a veszteségeket a
folyamatainkból. Ezt ismerjük, ötven éve csináljuk, de
mindig van benne további potenciál. Egyrészt a
tudásunk is bővül, másrészt mindig új folyamatok
jönnek létre, melyek elsőre nem tökéletesek, és idővel,
folyamatos javítással a hatékonyságuk növelhető.
A versenyképesség erősítéséneknek másik módja az
emberi munka hatékonyságának növelése
automatizált rendszerekkel. A megfelelő automatizálás
pedig digitális megoldásokat kíván, így érkezünk meg
napjaink fő fejlődési irányához, a mindent átható
digitalizációhoz. Összefoglalva: a versenyképességünk
javításáért először egyszerűsítjük a folyamatokat, majd
digitalizáljuk, és okosan automatizáljuk azokat.

Honnan ered ez a gondolkodásmód?
Az anyavállalat elvárásai ezek?
Versenyképességünk növelése mindannyiunk közös
célja. És ennek érdekében valóban figyelembe kell
venni a multinacionális vállalatunk központi
törekvéseit, hiszen számos folyamatunkat nem lehet
csak helyben digitalizálni, globálisan egyformán kell
végrehajtanunk őket. Tehát részben központi akaratról
van szó, azonban a magyarországi operáció nagyon
sokszor megelőzte ezeket a döntéseket. Számos folyamatunkat hamarabb digitalizáltuk és automatizáltuk,
mint ahogy ezekre központi megoldás született. Ennek
oka a versenyszellem és a győzni akarás, amely
értékeket minden munkatársunk sajátjának vall.
Magyarországon belül egyébként a Continental
különböző telephelyei között is vannak eltérések a
digitalizáció tekintetében, jelentős részben termékeink
és az üzleti lehetőségeink különbözősége miatt.
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Például egy elektronikai termék gyártása sokkal inkább
digitálisan történik, mint gumiipari termékeink
előállítása, a dizájn, az anyagtulajdonságok és a
felhasznált technológiák miatt. Ugyanakkor fontos
leszögeznem, hogy a digitalizáció nem a gyártásban
kezdődik, hanem magánál a terméktervezésnél. Olyan
termékeket kell fejlesztenünk, melyek okos
megoldásokat kínálnak vevőink igényeire, és
amelyeket könnyű digitális technológiákkal előállítani.
Végül a munkatársaink és beszállítóink képességeit is
figyelembe kell vennünk, ugyanis egy olyan
telephelyen, amit nem vesz körül megfelelő digitális
ökoszisztéma, sokkal nehezebb valamit okosan
automatizálni, mint egy olyan helyen, ahol az egész
környezet nyitott erre a feladatra.
Összességében, hogyan hat
a szervezet egészére a digitalizáció?
Napi működésünkben eltolódik a munkánk tartalma a
repetitív feladatoktól a kreatív tevékenységek felé.
Ez mind a kékgalléros, mind a fehérgalléros
munkatársaknál megfigyelhető. Előbbiek esetében
valóban az történik, hogy az ismétlődő összeszerelési
feladatokat már többnyire gépek végzik, így a
kollégáinknak már arra kell odafigyelni, hogy a gép
működéséhez szükséges feltételek adottak legyenek.
Ha típusváltás van, akkor ők állítják be a pontos típust;
ha hiba lép fel a rendszerben, akkor vagy megoldják,
vagy tovább eszkalálják. A szellemi munkatársainknál
is rengeteg automatizálási folyamat van. Biztos
hallották az RPA (Robotic Process Automation)
kifejezést, mely gyakorlatilag egy okos kerülőút az
automatizálás irányába. Azon szoftvereket, amiket nap
mint nap használunk, és amikben általában kézzel
kattintgatunk, meg lehet tanítani egy RPA-nek, az pedig
végtelenszer le tudja ezt ismételni. Ezeket az RPA-ket
mi gyakorlatilag már minden adminisztratív
folyamatunkra kiterjesztettük. Egyre kevésbé fordulhat
az elő, hogy egy riport előállításánál manuális
tevékenységeket kell végezni (pl. minden hónapban le
kell tölteni az ERP-rendszerből, be kell másolni a
„template”-be, le kell futtatni számítási, grafikonrajzoló
algoritmusokat), mert ezt elvégzi helyettünk az RPA.
Ezáltal a munkatársainknak jelentős energiája
szabadul fel arra, hogy új dolgokkal foglalkozzanak.
Ez a pozitív hatás oda vezet, hogy nyilvánvalóan a
gondolataik is szabadabbak lesznek. Így nem fásulnak
bele a monotonitásba és a napi több óra
klikkelgetésbe, illetve a rutinfeladatok elvégzésébe,
mindezt át tudják adni ezeknek a robotizált gépeknek.
Ezáltal a kreatív energiáikat arra tudják használni, hogy
új ötleteket generáljanak és valósítsanak meg.
Lehet a munkavállalókat egyáltalán
ösztönözni a digitalizációra?
Természetesen igen. Az elmúlt két évben budapesti
gyárunkban már minden szellemi munkavállalónk
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A digitalizáció nem a gyártásban kezdődik, hanem
magánál a terméktervezésnél. Olyan termékeket
kell fejlesztenünk, melyek okos megoldásokat
kínálnak vevőink igényeire, és amelyeket könnyű
digitális technológiákkal előállítani.
egyéni célkitűzésében szerepel, hogy legalább egy
folyamatot digitalizáljon. Így mindenki próbálkozik
megérteni és megtanulni, hogy mit is jelent egy
folyamatot digitalizálni. Volt egy másik része is a
célkitűzéseinknek, mégpedig az, hogy „Mesterséges
Intelligencia kihívás” online oktatásokon kell részt
venniük munkatársainknak, aminek a célja, hogy
előnyként tekintsenek erre a technológiára, ne pedig
tartsanak tőle. Jól sikerült, országosan nálunk végezték
el legtöbben a tanfolyamot, amiért elismerést is
kaptunk az MI Koalíciótól.
A digitalizáció az előzőek hatására mára teljesen
beépült a kultúránkba. És ha ez kell ahhoz, hogy
versenyképesek maradjunk, akkor igenis támogatjuk a
kollégáinkat abban, hogy ezeket a képességeket
továbbra is elsajátítsák, fejlesszék. Lehetőséget
kapnak, hogy tanuljanak, és a digitális megoldásokat
használják akár az irodában, akár a gyártásban. Biztos
vagyok benne, hogy ennek a folyamatnak az
eredményeképp elérhető a versenyképességünk
további javulása.
Az, hogy mi igyekszünk ennek a trendnek az
élvonalában járni, motiválóan hat a kollégáinkra is,
mert látják, hogy nálunk tudnak újat tanulni, és
piacvezető termékekkel, folyamatokkal tudnak
foglalkozni. Ez igaz fejlesztési központjainkra és
gyárainkra is. A személyes fejlődési lehetőségek
inspirálják a munkatársakat, és nem titok, hogy az ő
saját piaci értéküket is növeli, ha megtanulnak egy
RPA- programozást, vagy akár az „agile”
munkamódszert. Valószínűleg ezeknek a
képességeknek a hiányában nem is lehet már majd
munkát vállalni ezeken a szakterületeken.
Van még olyan munkaszervezési előny, melyet a
digitalizáció segítségével értek el?
Jelenlegi árakon számolva Magyarországon egy
élőmunka-befektetés egyenértéke robottal egy éven
belül megtérülő befektetés. Ezt az tette lehetővé, hogy
a piacon elterjedtek a kisebb bekerülési költségű,
könnyen programozható robotok, miközben a
bérköltségek és a hiányzási adatok folyamatosan
nőttek. És akkor itt térnék ki a digitalizáció másik
pozitív hatására a versenyképességünkben: a
távollétek okozta működési veszteség megszűnik.
A váratlan távollétek ugyanis duplán fájnak a
vállalatoknak, hiszen nemcsak a hiányzó munkatársat
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fizetjük, hanem a helyére beugró munkatársnak a
munkáját és a túlórapótlékját is. A jól megtervezett és
kivitelezett robotok vagy RPA-k rendelkezésre állása
messze felülmúlja még a legelkötelezettebb
munkatársak jelenléti arányát is.
Elmondható, hogy kevesebb ember kell ugyanahhoz
a termeléshez, mint pár évvel ezelőtt?
A rövid válasz az, hogy igen. A budapesti gyárunkban
egy növekedési fázisban vagyunk 2018 óta, termelési
volumenünk folyamatosan növekszik, a létszámunk
pedig nem nő ezzel arányosan. Ami nyilván egy idő
után majd át fog fordulni, hiszen nem tudunk a
végtelenségig növekedni, akkor pedig ez a
létszámunkban is meglátszik majd.
Azonban ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy jelenleg
a budapesti gyárban több mint százhúsz robotunk van.
Ha ezt a százhúsz robotot – azt feltéve, hogy mindegyik
csak egy személyt helyettesít – meg kell szoroznunk
néggyel, mert mi négy műszakban dolgozunk, akkor az
azt jelenti, hogy közel 500 munkatársat nem kellett
felvennünk az elmúlt időszakban.
Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a létszámhiány a
növekedés korlátja lenne az okos automatizálás nélkül.
Tehát általánosítva: nem tud a magyar gazdaság
megfelelő ütemben növekedni, ha nem automatizál,
mert nincs munkára fogható szabad munkaerő. Mi
azért tudtunk növekedni, mert alkalmaztuk ezt a
megoldást. A munkatársainknak nem kell attól félniük,
hogy nem lesz munkájuk, de van egy feladatuk:
megtanulják az új módszereket, azt, hogy hogyan kell
automatizált rendszereket üzemeltetni. Már nem az
(lesz) a feladatuk, hogy saját maguk szereljenek a két
kezükkel, hanem inkább az, hogy felügyeljék azokat a
gépeket, melyek ezeket feladatokat elvégzik.
Hogyan támogatják a gyárakban dolgozó kollégákat
az új módszerek elsajátításában?
2018 óta van egy duális képzésünk, mely államilag
elismert technikusi végzettséget ad. Ez egy kétéves
képzés elméleti és egy gyakorlati résszel, belépési
feltétele az érettségi megléte. Célja, hogy elektronikai
technikusokat, konkrétan ún. Ipar 4.0 szakembereket
képezzünk. Mindezt pont azért, hogy felkészüljünk a
jövőre, amikor már alig lesznek a gyárban operátorok,
leginkább csak technikusokra lesz szükség. Erre
minden munkatársunkat szeretnénk felkészíteni,
ugyanakkor ez is egy folyamat.
Két típusú hallgatónk van a duális képzésben: egyrészt
a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum diákjai,
akik a szakgimnázium elvégzése után minket
választanak, másrészt saját munkatársaink, akik
szeretnének fejlődni, és akik a képzés elvégezte után

általában állásajánlatot kapnak egy magasabb
munkakörbe, ami lehet gépbeállító technikus,
karbantartó technikus, analizátor vagy
minőségbiztosítási technikus. Tehát saját
munkatársaink előrelépési lehetőséget kapnak a cégen
belül, a külsős diákok pedig állásajánlatot kapnak
tőlünk a kétéves képzés elvégzése után.
Mindez, amit elmondott, nagyon jól hangzik.
Felmerül bennem a kérdés, hogy milyen
képességekre tudták alapozni ezt a sikeres
digitális transzformációt?
A Continentalnak négy alapértéke van: a bizalom, a
versenyszellem, a cselekvés szabadsága és az
egymásért való kiállás. A cselekvés szabadsága azt
jelenti nálunk, hogy adjunk teret a munkatársainknak
arra, hogy kísérletezzenek. Nyilván nem korlátlanul, de
a digitális technológiák számos remek lehetőséget
nyújtanak arra, hogy kipróbáljanak valamit akár a
gyártásban robotokkal, akár az irodában szoftverekkel.
A versenyszellem, a kitartás kell ahhoz, hogy
munkatársaink éljenek a cselekvés szabadságával, és
tegyenek meg mindent az üzleti sikerekért. A
versenyszellem része az is, hogy ha néha elbukunk,
tanulni kell belőle, majd újból felállni, és elölről
kezdeni. Ehhez kell a bizalom a menedzsment és a
kollektíva részéről, hogy megadjuk egymásnak,
munkatársainknak a cselekvés szabadságát, és teret
biztosítsunk a győzni akarásnak. Támogatnunk kell
őket az úton, hiszen nem lehet ilyen méretű
szervezeteket mikromenedzselni, meg kell adnunk
nekik a bizalmat. Az egymásért való munka pedig azt
jelenti, hogy hálózatba kapcsolódva dolgozunk együtt
mind Magyarországon belül, mind nemzetközi szinten.
Például, ha ugyanazt a terméket négy helyszínen
gyártjuk, akkor ezt mi úgy tekintjük, hogy ez a négy
gyártóegység virtuálisan egy gyár, amelynek egy közös
célt kell elérnie. Ezáltal csak egymást segítve tudunk a
legjobban teljesíteni. Ezek azok a képességek, melyek
lehetővé teszik azt, hogy a digitalizációs törekvéseinket
sikerre vigyük.
Tudna esetleg arra példát mondani, hogy az ellátási
láncukban hogyan jelenik meg a digitalizáció?
Nemrég egy megoldásunk elismeréseként kaptunk egy
díjat, mely a beszállítóinkkal való kommunikáció digitális platformra emeléséről szól. Az általunk kifejlesztett
applikáció, a gyártóeszköz a beszállítóinkkal való
kommunikációt, reklamációkezelést segíti. Ezt a
megoldást a beszerzési osztályunk specifikálta, és a
szoftverosztályunk fejlesztette le, most pedig már
élőben használjuk. Miről is van szó? Vásárolunk egy
gyártóeszközt, azt telepíti nálunk a beszállító, majd mi
elkezdjük használni. A használat kapcsán lehetnek
problémák a géppel. A mérnök, ha tapasztal ilyen
problémát, akkor erre a felületre felviszi, majd ez –
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kvázi, mint egy „ticketing” rendszer – megjelenik a
beszállítónál. Neki ezt kezelnie kell, válaszolni,
megoldani. Nagyszerűen nyomon követhető, hogy
melyik beszállítónak melyik gépével mennyi
problémánk volt az évek során. Számunkra az a nagy
előnye a rendszernek, hogy egyrészt ezek a felmerülő
problémák még garanciális időben megoldódnak (vagy
ha garancia után jelentkezik még, akkor vissza tudunk
arra hivatkozni, hogy korábban már előfordult),
másrészt mérhető számok alapján tisztán látjuk, hogy
kinek a gépével mennyi probléma adódik, ami segíti
jövőbeli döntéseinket. És ha minden jól megy, akkor
ezeket a döntéseket előbb-utóbb mesterséges
intelligencia segítségével fogjuk meghozni.
Látjuk, hogy a működésüket teljesen áthatja a
digitalizáció, de mit látnak ebből a vevőik?
Jó esetben azt látják, hogy ezek a digitális folyamatok
sokkal robusztusabbak és stabilabbak, mint a manuális folyamatok, ez érzékelhető a jobb termékminőségben, egy sokkal jobb szolgáltatási minőségben. Az
autóiparban van egy olyan kötelezettségünk, hogy
minden termékünkről adatokat kell tárolnunk, a
termékszavatosság miatt visszamenőleg is meg kell
tudnunk mondani, hogy mikor, milyen anyagból,
milyen folyamatparaméterekkel készült egy termék. Ez
jó alapot biztosít ahhoz, hogy az – egyébként is
törvényileg kötelezően gyűjtött – adatokból
fejlesztéseket tudjunk generálni. Ez az adatvagyonunk
nagyon jól használható arra, hogy ebből például „big
data” módszerekkel kibányásszuk azokat a pontos
összefüggéseket, amelyek a folyamataink
továbbfejlesztésére lesznek alkalmasak, illetve
használhatjuk az adatvagyont mesterséges
intelligenciák tanítására is, ami végül szintén segíteni
fog minket a vevőknek nyújtott szolgáltatások és
termékek színvonalának emelésében.
Felelős vállalatként miként gondolkodnak a
fenntarthatóságról?
Az üzleti fenntarthatóság része, hogy a cég hosszú
távon megőrizze a profittermelő képességét, mely
összefügg a versenyképességgel. Hogyan tudunk olyan
üzleti döntéseket hozni, hogy azok mindezekhez
hozzájáruljanak? Azt gondolom, hogy ezeket az előző
mondanivalómmal már megválaszoltam. A környezeti
és a társadalmi fenntarthatóság ugyanúgy, mint
bármelyik felelős vállalkozásnál vagy vállalatnál, a
hosszú távú stratégia részeit képezik. Elkötelezettek
vagyunk a párizsi egyezmények betartása iránt, van egy
2050-ig szóló „Fenntarthatósági ambíciónk”, amiben
van öt nagy fenntarthatósági cél, és emellett még nyolc
téma, amire kifejezetten koncentrálunk. Ezek lefedik a
karbonsemlegességet, a kibocsátásmentes mobilitást,
a körforgásos gazdaságra való áttérést. Azt gondolom,
hogy amit a tudomány mai állása mond a

fenntarthatóságról, azt mi vállalati szinten
elsajátítottuk, de ennek a hátralévő 28 évnek a
„roadmap”-je nagyon nehéz feladat. Amit már
megtettünk, az a „scope 1”-be tartozó
karbonsemlegesség elérése a gyárainknál, mivel ma
már kizárólag karbonsemleges energiát vásárolunk. A
„scope 2” teljesítése 2040-ig cél, és 2050-re tűztük ki
azt, hogy a teljes „scope 3”-at is teljesítsük. Ez utóbbi
már igen fájdalmas üzleti döntéseket kíván majd meg,
gyakorlatilag azt, hogy nem adunk el terméket olyan
vevőnek, aki nem karbonsemleges. És 2050 azért
annyira már nincsen messze!
Tudna példát mondani arra vonatkozóan, hogyan
kapcsolódik össze a Continentalnál a
fenntarthatóság a digitalizációval?
A társadalmi fenntarthatóságnak a jó munkakörülmények, az ergonómia, az emberek kreativitásának
kibontakoztatása is a része. A digitalizációnak ez egy
nagyon jó velejárója, hiszen általa a monoton, fárasztó,
nehéz munkákat kiiktatjuk. Nem javítjuk, hanem
egyszerűen megszüntetjük, amik nem férnek bele a
fenntarthatóság kategóriájába. Itt nálunk, a budapesti
gyárban számtalan példát tudunk arra mondani, ahol a
nehéz fizikai munkát robotokkal, automatizált
rendszerekkel pótoljuk. Ma már gyakorlatilag nem
veszünk olyan gyártósort, amibe operátoroknak
összeszerelési munkát kellene végezni. Csak okosan
automatizált gyártósorokat veszünk vagy tervezünk, ahol
a munkatársaknak már a gépek felügyelete, illetve a
gépek kiszolgálása a feladata. Egyébként ezeket a
kiszolgálási feladatokat, például az anyagnak a
gyártósorra való odaszállítását is nagy ütemben automatizáljuk. Ez mind a fenntarthatóság irányába is hat.
Egy másik példa az energiafogyasztásunk
monitorozása. Ma már minden gyártósorunk
energiafogyasztását real-time mérjük. Ha azt látja a
rendszerünk, hogy az energiafogyasztás és a gyártósor
kibocsátása nincs összhangban, akkor az egy
egyértelmű jelzés arra, hogy valami nem előírásszerűen
működik. Ma idáig jutottunk el, innentől jelenleg a
mérnökeink veszik át a feladatot, de már látjuk magunk
előtt a következő nagy lépést, amikor a rendszer a
korábbi adatok alapján már abban is tud segíteni, hogy
megtaláljuk a probléma forrását és megoldását.
És ez a jövő: a digitális megoldások és az emberi
kreativitás együtt segítik vállalatainkat az üzleti,
környezeti és társadalmi fenntarthatóság útján.

ÜNNEP TAMÁS
IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
TAMAS.UNNEP@CMBP.HU
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Automatizálás kis- és közepes vállalkozások számára

HATÁROZOTT IGEN
AZ AUTOMATIZÁLÁSRA,
MÍTOSZOK NÉLKÜL!
AZ ORIENS BEFEKTETÉSI CSOPORT (ORIENS) ÁLTAL LÉTREHOZOTT KÖZÉP-EURÓPAI
AUTOMATIZÁLÁSI HOLDING (CEAH) EGY STRATÉGIAI PROJEKT, AMELYNEK CÉLJA,
HOGY REGIONÁLIS VEZETÕ SZEREPET TÖLTSÖN BE AZ IPARI AUTOMATIZÁLÁS
IZGALMAS TERÜLETÉN. A CEAH EGYMÁST KIEGÉSZÍTÕ, ELSÕDLEGES
FÓKUSZTERÜLETÜKÖN ELISMERT ÉS PIACVEZETÕ VÁLLALATOK CSALÁDJA, KOMPLEX
ÉS TELJES KÖRÛ MEGOLDÁSOKKAL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS KÉPESSÉGEKKEL –
A GÉPGYÁRTÁSTÓL ÉS A ROBOTIKÁTÓL A MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOKIG, AZ IPARI
SZOLGÁLTATÁSOKTÓL A GYÁRTÁSI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS BIZTOSÍTÁSÁIG, A
FOLYAMATOPTIMALIZÁLÁSI SZOLGÁLTATÁSOKTÓL AZ ÁTFOGÓ FELADATOKIG ÉS
FOLYAMATAUTOMATIZÁLÁSI MEGOLDÁSOKIG, A MEGOLDÁS ÉLETCIKLUSÁNAK
MINDEN SZAKASZÁT LEFEDVE – A KIINDULÓ ÖTLETTÕL A TERVEZÉSEN ÁT A
FOLYAMATOS MÛKÖDÉS BIZTOSÍTÁSÁIG.

A holdingkoncepció egyedülálló versenyértéket képez
ügyfeleink számára azáltal, hogy hozzáférést biztosít a
kategóriájukban legjobb szolgáltatásokhoz és
megoldásokhoz az ipari automatizálás minden kritikus
területén, teljes mértékben kihasználva a holding
tagvállalatai közti szinergiákat, valamint azt a képességet, hogy minden igényt és kihívást kezelni tudnak a
kulcsfontosságú szakértők, erőforrások, szakértelem és
tapasztalat kombinálásával, valamint azzal, hogy
amikor és ahol csak szükséges, rendelkezésre tudják
bocsátani a kulcsfontosságú kapacitást.

Az automatizálást korábban elsősorban a nagy,
nemzetközi gyártó cégekhez kötötték, míg az
autógyártást és az elektronikát jogosan számolják a
legjobban automatizált iparágak közé. Az Ipar 4.0
stratégia az évek során nehezen megfogható és nagyon
összetett, nem elég jól érthető jelenséggé nőtte ki
magát a „normális emberek” számára. A médiában,
konferenciákon, beszélgetéseken naponta említik a
kifejezést, de kevesen tudnák elmagyarázni, hogy
ténylegesen miről is van szó. Az ipari automatizálás,
robotizálás és digitalizáció feltételezett összetettsége
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és széleskörűsége számos mítoszhoz és tévhithez
vezetett, ami megnehezíti azoknak a kis- és
középvállalkozásoknak (KKV) a mindennapi életbe való
átvitelét és hasznosítását. Micsoda félreértelmezés!
Az automatizálás iránti rohamosan növekvő igény
minden területen fennáll iparágtól, mérettől és fizikai
helytől függetlenül. Napjaink egyik legnagyobb
kihívásának az automatizálás KKV-szegmensre
vonatkozó demisztifikálása tűnik, és ez minden
eddiginél sürgősebb feladattá vált. Hiszen a KKV-knak
is zökkenőmentesebb munkafolyamat-kezelésre,
készlettervezésre, hatékonyabb logisztikai menedzsmentre, a szabályozott folyamatok robotizálására, a
karbantartási költségek optimalizálására, a
pótalkatrészek tárolásának csökkentésére, valamint a
kiindulási ötlettől a termék előállításáig terjedő idő
csökkentésére van szükségük, úgy, hogy mindeközben
leküzdik a munkaerőhiányt, és jobban kihasználják a
munkavállalói potenciált a termelékenység és a
rugalmasság növelése, illetve az állandó minőség
biztosítása érdekében.
Számos különböző (és népszerű) „KKV-mítoszt”
hallhatunk az ipari automatizálással kapcsolatban
Magyarországon, valamint a szomszédos közép-keleteurópai országokban. Említsünk meg néhányat
közülük: cégünk túl kicsi az automatizáláshoz;
folyamataink annyira specifikusak, hogy nem
automatizálhatók; az automatizálásba való befektetés
nem fog további gazdasági előnyöket eredményezni; a
robotizálás meghaladja a pénzügyi lehetőségeinket;
nem látjuk az automatizálás szükségességét, hiszen
eddig is sikeresen működtünk nélküle; nem találunk
elég megfelelően képzett szakembert ahhoz, hogy
termelésünket a következő szintre emeljük; a
robotizálás elveszi a munkát az emberektől, és
munkanélkülivé teszi őket.
Az automatizáltság szintjének egyik jól elfogadott
mutatója az ún. „robotsűrűség”, ami a 10.000
alkalmazottra jutó, az adott országban üzembe
helyezett ipari robotegységek számát jelenti.
Mint ahogyan a World Robotics 2021, a Nemzetközi
Robotika Szövetség (IFR) Ipari robotok összefoglaló
kiadványa arról beszámolt, a 2020-as európai robotsűrűségi adatok figyelemre méltóak: Németországban
371, Svédországban 289, Dániában 246, Olaszországban 224, Hollandiában 209, Spanyolországban
203, Szlovéniában 183, Szlovákiában 175,
Csehországban 162, míg Magyarországon 120 ez a
szám. Ezek az értékek egyértelműen azt mutatják, hogy
Közép-Kelet-Európa országai alig haladják meg a
„fejlettebb” európai országok ellátottsági szintjének
felét. Ha jobban megvizsgáljuk az okokat, közülük
néhány nyilvánvaló – drágább kontra olcsóbb

munkaerő, a cégek gazdasági ereje, hogy csak a
legfontosabbakat említsük. A nagyobb robotsűrűség
kissé rejtettebb mozgatórugója az automatizálás
bevezetése a KKV-k körében, valamint a termelési
típusok széles köre azon országokban, ahol magasabb
a termelékenység, a hatékonyság, és a humán
munkaerőt jobban kihasználják.
Nem elég jó érv ez a „túl kicsinek lenni” mítosz ellen?
Miért nem túl kicsik a svéd, a spanyol vagy a német
kisvállalatok, és miért fektetnek be „okos” automatizálási megoldásokba? Nos, az ok egyszerű –
versenyképesek, hatékonyak, nyereségesek akarnak
lenni, ezért automatizálnak, ami előmozdítja versenyképességüket, hatékonyságukat és rugalmasságukat.
Bizonyos mértékig egyetérthetünk abban, hogy a
gyártási folyamatok egy része nagyon egyedi és
nehezen automatizálható, azonban a meglehetősen
gyakori feladatok, műveletek és folyamatok nagy
többsége – már több száz gyártási műveletnél –
sikeresen automatizált, digitalizált, robotizált szerte a
világon, azonnali versenyelőnyöket biztosítva.
Manapság sokféleképpen lehet ihletet meríteni, pl.
beszélgetve az automatizálási üzletágban dolgozó
szakemberekkel, vagy egyszerűen csak minőségi időt
eltöltve a Youtube-on, ahol gyakorlatilag mindenki
találhat valós példákat olyan alkalmazásokra, amelyek
megfelelnek az igényeinek, és megoldást kínálnak
üzleti vagy termelési kérdéseire.
A munkaerővel kapcsolatos mítoszokra is ráfér némi
tabudöntögetés. Az automatizálás, a digitalizáció és a
robotizáció nem teszi munkanélkülivé az embereket.
Ez mára bizonyított. Manapság a munkáltatók a
rendelkezésre álló munkaerő hiányával küszködnek,
éppen ez az egyik korlátja vállalkozásuk
növekedésének, új lehetőségek, új piacok elérésének.
Ebben a helyzetben a megoldás az, hogy az embereket
felszabadítjuk az unalmas, piszkos, veszélyes
feladatok, munkafázisok végzésétől, és olyan
munkakörökben foglalkoztatjuk őket, ahol
adottságaikat jobban kihasználhatják, ahol
fejleszthetik szaktudásukat, és többet tudnak nyújtani
a cégnek a termelékenység, a hatékonyság, a
hozzáadott érték növelésével. Ez nyilvánvalóan segíti
egy manapság sok vállalat életében felmerülő újabb
probléma megoldását, nevezetesen azt, hogy nincs
elég kívánt szakképzettségű munkaerő. Mivel ilyen
emberek nem állnak szabadon rendelkezésre, és nagy
valószínűséggel egyhamar nem is lesznek, így a
továbblépést itt is a cégnél már dolgozó munkavállalók
jobb kihasználása, továbbképzése, és megfelelőbb
posztba emelése jelenti. De hogyan? Nyilvánvalóan az
unalmas, piszkos, veszélyes feladatok automatizálása,
digitalizálása vagy robotizálása révén.
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Számos mítosz kapcsolódik a történet pénzügyi
oldalához is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az
intelligens automatizálási megoldásoknál a beruházás
megtérülése (ROI) – számos tényezőtől függően –
jellemzően három hónap és két év között lehet. Ez
határozottan nem rossz. Továbbá, elengedhetetlennek
tűnik az automatizálásba, a robotizációba és a
digitalizációba való intelligens befektetés, hiszen
jelentős versenyelőnyt hoz, növeli a termelékenységet,
lehetővé teszi a gyártók számára, hogy azonos létszám
mellett többet termeljenek, áttérjenek a két
műszakosról a három műszakos működésre a létszám
növelése nélkül, javítsanak a minőségbiztosításon,
csökkentsék a selejtszámot, lerövidítsék a piacra
kerülési időt, és növeljék a termelés rugalmasságát az
új lehetőségeknek és a változó keresletnek
megfelelően. Tehát a befektetés itt nem magába az
automatizálásba, hanem a vállalat sikerébe és
jövőjébe történik, hiszen enélkül a cég előbb-utóbb
elveszítené a versenyképességét.
Az automatizálás és a digitalizálás bármely méretű
gyártó cég számára megkönnyíti a versenyképes
termékek összehasonlítását, leegyszerűsíti a beszerzési
folyamatokat, és teljesen más termelési és logisztikai
működést alakít ki. Ez gyakorlatilag mindenre, de
leginkább az automatizált és kibernetikus rendszerek
gyártási folyamatokba történő bevezetésére nyomja rá
a bélyegét. Vagyis: a rutin manuális termelést váltsák ki
automatizált gyártási vagy összeszerelő sorok
bevezetésével. A legfontosabb előny a gyártási
költségek csökkenése, így a minőség romlása nélkül is
alacsonyabb lehet a darabár. Továbbá, az automatizált
és robotizált gyártósorok jelentősen csökkentik a selejt
mennyiségét, és több termék előállítását teszik
lehetővé. Tapasztalatból tudjuk, hogy egy automatizált
összeszerelő sor akár 97%-os minőségjavulást is el tud
érni. Ez a megközelítés minden gyártási volumennél
alkalmazható, mert minden megoldást pontosan az
ügyfelek igényeire szabnak. A holdingban lévő egyik
cégünk, az Automa CZ a megrendelő egyedi igényei és
követelményei szerint célgépek, robotikai állomások és
összeszerelő sorok gyártásával foglalkozik, ami
egyáltalán nem általános.
Az automatizálásban is tipikusan előfordulhat, hogy
több hónap vagy év elteltével más termék gyártására
váltanak át. Ez előre jól biztosítható a gép, a
munkaállomás vagy az egész gyártósor intelligens
tervezésével, a termelés jövőbeli változtatási
szükségleteinek szem előtt tartásával. Így a rendszer
hatékonyan igazítható lesz az új igényekhez, és az
Auware Engineering mérnökei a jövőben újratervezhetik
azt, beleértve a felhasználói igények szerinti
újraprogramozást is.

Az automatizálás egy gyártó cégnél elsősorban a
termelést és az intralogisztikát érinti. Az intralogisztika
területén kulcsfontosságú az automatizálás
bevezetése. A megoldás átfogja a teljes logisztikát, a
készletkezelést és a nyilvántartásokat.
Napjaink gyorsan változó világában minden korábbinál
nagyobb szükség van a digitalizált, papírmentes, lean
(karcsúsított) folyamatokra, valamint az áruk és
berendezések nyomon követhetőségére. Az egyedi
logisztikai megoldások a teljes ellátási láncot lefedik,
és lehetővé teszik az áruk, alapanyagok, félkész és
késztermékek teljes nyomon követését. Ehhez
automatizált azonosítási rendszerekre (Auto-ID) van
szükség.
Vegyük például az intralogisztikával kapcsolatos üzleti
és működési kihívások automatizálását és
digitalizálását. Láthatjuk, hogy milyen egyszerű,
pragmatikus és intelligens megközelítése lehet ezeknek
a megoldandó feladatoknak.
Az Auto-ID rendszerek bármilyen iparágban
tevékenykedő és tetszőleges méretű gyártónál
(autóipar, kis- és nagykereskedelem, gyorsan forgó
fogyasztási cikkek (FMCG), gyógyszeripar, közlekedési
ipar, elektronikai ipar, papíripar, 3PL stb.)
megvalósíthatók.
Ennek a technológiának az intelligens hasznosítása is
jelentősen hozzájárul a digitalizált, papírmentes,
úgynevezett intelligens gyártás fejlesztéséhez, és
megfelel az Ipar 4.0 követelményeinek.
A Közép-Európai Automatizálási Holding Csoporthoz
tartozó Antra ID vezető szerepet tölt be ezen a
területen, és élen jár a megoldásokban. Az Antra ID
1990 óta foglalkozik automatikus azonosítási
rendszerek (Auto ID) tervezésével, megvalósításával és
szervizelésével, manapság egyre gyakrabban RFIDtechnológiát használva. Az RFID (Radio Frequency
Identification – rádiófrekvenciás azonosítás)
technológia lehetővé teszi a különböző típusú mozgó
objektumok nyomon követését és megfigyelését.
Bizonyos esetekben az RFID-technológia alkalmazása
nagyobb termelékenységet biztosít, mint a korábban
alkalmazott vonalkód alapú rendszerek, mivel az RFID
esetében nincs szükség közvetlen vizuális kapcsolatra.
Esetek jelentős részénél nagyobb adatátviteli
képességet és sávszélességet biztosíthat, mint a
vonalkód-technológia.
Így a következő előnyök érhetők el: az adatfeldolgozási
idő csökkenése és hatékonyabb adatbeviteli
folyamatok. Az RFID-technológia működése során az
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olvasóegység (antenna, érzékelő) előre meghatározott
paraméterekkel elektromágneses teret indukál.
Az RFID-címke a beágyazott információkat az olvasó
által generált elektromágneses mező felhasználásával,
digitális jeleken keresztül, a sugárzott jel módosításával továbbítja az adatfeldolgozó rendszernek. Ezt
követően az adatokat különböző rendszerek dolgozzák
fel, például raktárkezelő rendszerek (WMS),
vállalatirányítási rendszerek (ERP), amelyek üzleti
logikán alapulnak (tárolás, folyamat). Az RFID-kapu a
projekt specifikációja alapján a cég által tervezett,
kivitelezett és üzembe helyezett berendezés. Minden
megoldást pontosan a vevő igényeihez alakítanak a
termelés vagy a készletek méretének megfelelően.
Ha megnézzük a raktárak alapvető áruátvételi és
kiadási nyilvántartásait, akkor a nem naprakész papíralapú rögzítések miatt gyakran áruhiányt találhatunk.
Általános hiba, hogy helytelenül szerepelnek az áruk a
papíralapú nyilvántartásban, jobb esetben az
alkalmazás nem igazán megfelelő, olyan polcra
helyezik az árut, ahová nem szabadna tenni, valamint
pontatlan a nyilvántartás az adagolás és a gyártásba
adás során. A nyilvántartásokban máris kimutatható
áruvesztés található. Ezután megtörténik a szokásos
leltározás úgy, hogy az alkalmazottak minden darabot
fizikailag megszámolnak, és az állapotot összehasonlítják a papíralapú nyilvántartással. A tényleges
állapot és a nyilvántartások közötti különbség értéke
akár több millió euró is lehet, ami rontja a cég pénzügyi
eredményeit.
Ezért a megoldás az átfogó digitalizálás, ahol RFIDtaggel látják el az árut, a raktár be- és kijáratánál pedig
antennákat helyeznek el, amelyek rögzítik az
információkat, és továbbítják a rendszerbe. A leltározás
kizárólag a rendszerből származó elektronikus raktári
nyilvántartások és RFID-olvasók segítségével történik.
Akár új, akár régebbi gépekkel gyárt egy cég,
elengedhetetlen a pótalkatrészek készleten tartása.
Ezek az alkatrészek is elláthatók RFID-taggel, ami
jelentősen, akár 60%-kal csökkentheti a szükséges
készlet nagyságát. A hatékony és ellenőrzött
pótalkatrész-kezelés a teljes gyártási
kockázatcsökkentési folyamat egyik sarokköve.
További jelentős előny a rendelési rendszer
automatizálása és a készlet optimalizálása, mivel
kiküszöbölhetők a hiányzó anyagok vagy alkatrészek
miatti nem tervezett gyártási leállások. Ha egy adott
tétel készleten lévő mennyisége egy bizonyos szint alá
csökken, akkor a rendszer automatikusan megrendeli
azt a beszállítótól. A hagyományos folyamat során
általában e-mailt küldenek a beszállítónak, ez a
folyamat pedig tipikusan több napot vehet igénybe.

Példaként említhetők az RFID-technológiát alkalmazó
Auto-ID megoldások, vagyis a gyártógépek és
szerszámok intelligens szolgáltatásai, amelyek
elsősorban a belső kommunikációt javítják, és időt
takarítanak meg. A szerviztechnikus szöveges
üzenetben kap értesítést, majd közvetlenül az adott
összeszerelő sorhoz megy. A gyártósornál levő operátor
hibát jelentett; az üzenetet kézi számítógépén (PDA)
keresztül küldte – még mindig a gépnél állva. A
vonatkozó rendszer ezután azonnal automatikus
riasztást küldött.
Okos/innovatív megoldás és folyamat hiányában
probléma esetén a kezelőnek először általában
értesítenie kell a felettesét, majd hívnia kell egy
szerviztechnikust. Ez a folyamat könnyen elhúzódhat
15 percig vagy akár tovább is. Automatizált riasztással
jelentősen csökkenthető a válaszidő és ezáltal az
állásidő.
Az RFID-technológiát használó Auto-ID leggyakoribb
felhasználási területe azonban továbbra is a
készletleltározás. Képzeljünk el például egy gyártást
több géppel, próbapadokkal és mérőműszerekkel.
Kizárólag a termelés területén mindennek az
összeszámlálása egy hónapig is eltarthat, és néhány
gyártási terület akár le is állhat. Kinyomtatva egy listát
a munkások elindulva tételeket keresnek; néha térden
csúszva a gépek között, hogy megtalálják a szükséges
adatokat tartalmazó matricákat. Ez az Antra ID rendszer
bevezetésével teljesen megváltozhat.
Ezt a munkát egyetlen dolgozó is el tudja végezni
néhány óra alatt. Minden gépet és berendezést RFIDtaggel látnak el, így csak át kell sétálni az
üzlethelyiségen egy kis kocsival, aminek az oldalán
antennák vannak. A készletlista letöltődik a hálózatról
a laptopra; a kocsi előre meghatározott útvonalon
halad végig a folyosókon. A táblázatban fokozatosan
egyre több sor kezd zölden világítani. Ezzel a
rendszerrel az alkalmazottak a raktárban korábban
töltött idő akár 97%-át is megtakaríthatják.
Az RFID másik izgalmas felhasználása az olyan gyártási
terület, ahol a folyamatba belépő anyagok és
nyersanyagok érzékenyek a folyamatok során fellépő
hőmérséklet-ingadozásokra. Ilyenkor a beszállító
raktárát elhagyva a gyártó raktárába történő
szállításkor és átvételkor, a szállítás közbeni nem
megfelelő tárolásból adódó hőmérséklet-ingadozások
károsíthatják, tönkretehetik az adott gyártáshoz
elengedhetetlen alapanyagot. Honnan tudhatjuk, hogy
voltak-e hőmérséklet-ingadozások? Általában a
raktárunk recepcióján kinyitunk egy dobozt, és látjuk
vagy érezzük a kárt. Azaz, ki kell nyitni az összes dobozt.
A megoldás az Antra ID környezet- és eseménynaplózó
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ANTRA ID
Az Antra ID a magyar piac több mint 30 éves múltra
visszatekintő automatikus azonosítás (Auto-ID) és
intralogisztikai automatizálási megoldás piacvezető
szolgáltatója, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal. Az Antra
ID az Ipar 4.0/Ipari automatizálás/Auto-ID fókuszú
professzionális rendszerintegrátoraként és bizonyított
kompetenciákkal rendelkező megoldásszállítóként
szolgáltatások és megoldások átfogó portfólióját kínálja az
intralogisztikai automatizálás tervezése és tanácsadása, a
testreszabott rendszerintegráció és a bevezetett rendszerek
(hardver és szoftver) karbantartása terén a legkülönbözőbb
iparágakban (autóipar, FMCG, gyógyszeripar, szállítás, papír,
3PL…). A cég a legjobban illeszkedő Auto-ID technológiát a
kapcsolódó hardverelemekkel szállítja.

AUTOMA CZ
Az Automa CZ s.r.o. harmincéves múltjával az ipari
automatizálás vezető cseh szereplője. A hangsúly a célgépek,
gyártósorok és robotizált munkahelyek tervezésén és
gyártásán van. A szakemberek már a projekt kezdeti
szakaszától segítik az ügyfeleket olyan megoldási koncepció
kidolgozásával, amely átfogóan lefedi az összes funkcionális,
teljesítmény- és biztonsági igényt és követelményt. Minden
leszállított gép, gyártósor és állomás egyedi, és mindig
pontosan az ügyfél saját igényeinek és szükségleteinek
megfelelően kerül megtervezésre.

AUWARE ENGINEERING
Az Auware Engineering egy Ipar 4.0-ra és ipari automatizálásra
specializálódott, professzionális szolgáltatásokat és
megoldásokat nyújtó vállalat, amely bizonyított képességekkel
rendelkezik a tervezés, a programozás, az utólagos
áttervezési/átalakítási projektek területén, valamint a termelés,
a karbantartás és a szabványosítás optimalizálására irányuló
stratégiai tanácsadásban, különös tekintettel az autóiparra.
Az átfogóan és szisztematikusan képzett szakemberekből álló
csapat szolgáltatásait és megoldásait elsősorban az autóipar
nagyvállalatainak és kritikus beszállítóinak nyújtja Európaszerte olyan magas szintű szakértelmet igénylő területeken,
mint például az ipari vezérlések szoftverfejlesztése és az egyedi
igényekre szabott célorientált szoftverek, beleértve élvonalbeli
területeket, mint például a mesterséges intelligencia
alkalmazása, valamint speciális célú automatizált gépek, vagy
robotcellák tervezése, gyártása és üzembe helyezése az
ügyfelek igényei szerint.

rendszere (Environment & Event Logging System).
Minden, a környezeti tényezőkre érzékeny áru
dobozába félpasszív RFID-taget helyeznek el. Ez a tag a
megadott időben adatokat gyűjt a környezetéről (pl.
hőmérséklet, páratartalom stb.). Amikor a csomag
megérkezik a célállomás raktárába, az RFID-rendszer
figyelmeztetést küld, hogy sérülékeny anyag érkezett,
és a raktári dolgozóknak prioritásként kell kezelniük
annak kiszállítását. Az áruátvételt követően az adatok
automatikusan kiolvashatók és kiértékelhetők az RFIDtagből, ezáltal biztosítva a kívánt anyagminőséget, amit
nem veszélyeztettek a nem megfelelő tárolási és
szállítási körülmények.
A hőmérséklet-érzékeny termékek végponttól
végpontig történő követési és nyomrögzítési rendszere
lehetővé teszi az ellátási lánc partnerei közötti korrekt,
ellenőrizhető együttműködést, az előre meghatározott
helyeken és kapukon történő automatizált azonosítást,
különböző külső kiváltó (trigger) események
hozzáadását a naplófájlhoz, valamint az RFID-n és a
vonalkód-technológiákon alapuló, a felhasználói
igényekhez alakított munkafolyamat-megoldásokat,
biztonságos, zárolt információkat, amelyek csak az arra
jogosultak számára érhetőek el. Ez összességében egy
innovatív FIFO (ami először érkezett be, az megy ki
először) megoldás.
A termelési és intralogisztikai folyamatok automatizálásának számos módja van, és ez a téma első pillantásra
bonyolultnak tűnhet. A CEAH előnye, hogy mindezek a
megoldások egy kézből érhetők el, és ezeken a
területeken a legjobb szolgáltatásokat, megoldásokat,
megvalósítást, szervizt tudjuk kínálni ügyfeleinknek az
Automa CZ, az Antra ID és az Auware Engineering
széles körűen képzett tanácsadói, tervezői, programozói és technikusai együttműködésének köszönhetően.
A csoporton belüli szinergiák, kompetenciák,
tapasztalatok és az egyedi szakértelem maradéktalan
kihasználásával cégeink az ügyfelek bármely igényét ki
tudják elégíteni az ötletalkotástól kezdve a tervezésen,
a megvalósításon, a programozáson, az üzembe
helyezésen és a karbantartáson át napjaink
kulcsfontosságú automatizálási, robotikai és
digitalizációs területeinek kihívásáig.
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A CIB Bank melléklete

Sabján László, a CobotX ügyvezetője

FORRADALMI VÁLTOZÁST
HOZ AZ ÚJ ÜZLETI MODELL
A „ROBOT MINT SZOLGÁLTATÁS” MODELLJÉNEK SEGÍTSÉGÉVEL OLYAN
KISVÁLLALKOZÁSOK IS KIHASZNÁLHATJÁK A LEGKORSZERÛBB TECHNOLÓGIA
ELÕNYEIT, AMELYEKNEK NINCS KELLÕ TÕKEEREJE ÉS TUDÁSA AZ EHHEZ
SZÜKSÉGES BERUHÁZÁSOKHOZ – NYILATKOZTA LAPUNKNAK SABJÁN LÁSZLÓ, A
KOLLABORATÍV ROBOTOK TARTÓS BÉRLETBE ADÁSÁVAL ÉS ÜZEMELTETÉSÉVEL
FOGLALKOZÓ COBOTX ÜGYVEZETÕJE. AZ ÜZLETI MODELLBEN REJLÕ
LEHETÕSÉGEKET JÓL SZEMLÉLTETI, HOGY A 2020-BAN ALAPÍTOTT COBOTX MÁR
RÉGIÓS TERJESZKEDÉSBEN GONDOLKODIK.

Hogyan merült fel a CobotX elindításának ötlete?
Mindig is érdekelt, hogyan tudom a cégemet
hatékonyabbá tenni, legyen szó akár technológiáról,
tudásról vagy eszközökről. Emellett tipikus példája
vagyok az innovátor vásárlónak: ez a szemléletmód
pedig a cégvezetésben is megjelenik, hiszen mindig
keresem a fejlesztési, fejlődési lehetőségeket.
A CobotX is előremutató küldetéssel rendelkezik,
mégpedig azzal, hogy felszabadítsuk az ember és robot
együttműködésében rejlő potenciált.
A CobotX megalapításának ötlete 2020-ban, családi
nyaralás közben merült fel, ahol egy alkalommal az
ismétlődő, repetitív feladatok hatékonyabb megoldá-

sának lehetőségeiről beszélgettünk. Persze ez a téma
nem véletlenül jött szóba, hiszen magam is a termelői
szektorban – a textiliparban – tevékenykedtem korábban. A beszélgetés nyomán kezdtünk el a kollaboratív
robotokkal (kobot) ismerkedni, majd tanácsadó céget
kerestünk, és az ő segítségükkel piackutatást
végeztünk, illetve dolgoztuk ki a stratégiát és az üzleti
modellt. Ez a „robot mint szolgáltatás” modellje.
Mi a legnagyobb előnye a robotok
alkalmazásának a gyártási folyamatokban?
A folyamatos minőség, a megbízható és kiszámítható,
költséghatékony munkavégzés, az egyszerűség és a
mobilitás.
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Hogyan merült fel a robot mint szolgáltatás
alkalmazásának ötlete?
Megvizsgáltuk a piacot, és azt láttuk, hogy a gépépítő
cégek – kapacitáshiány és üzleti okok miatt – magukra
hagyják az ügyfeleket a telepítés után. Ezért ma csak
azok a cégek mernek belevágni a robotok
alkalmazásába, amelyeknél adott a kellő tőkeerő és a
szükséges tudás, vagyis olyan mérnökcsapat, amely
biztosítani tudja a folyamatos működést. Ezen a
ponton jövünk a képbe mi a szolgáltatásunkkal, hiszen
amellett, hogy – miután felmértük az igényt –
megvásároljuk a cégek helyett a legjobb technológiát,
az üzemeltetésben, gyártásban tartásban is
támogatjuk őket, úgy, hogy a finanszírozásban is
partnerek tudunk lenni. Tehát a mi szolgáltatásunk
révén – havi díj ellenében – úgy tudja a legjobb
technológiát alkalmazni az adott vállalkozás, hogy
nincs szüksége sem beruházásra, sem jelentős plusz
emberi erőforrás bevonására.
Kikből tevődik össze az ügyfélkörük, és mekkora
lenne az a beruházási igény, amivel egy saját kobot
beszerzésekor számolni kell?
Az ügyfélkörünket a száz fő alatti létszámmal működő
kis- és középvállalkozások adják, amelyeknek nincs
kapacitásuk és tőkéjük a robottechnológia
alkalmazásához, illetve a megfelelő szoftverek
kifejlesztéséhez. Ami pedig a költségigényt illeti, egy
robotcella ára (ami magán a robotkaron kívül többféle
kiegészítőt is tartalmaz) 70 ezer eurótól indul, ami – ha
figyelembe vesszük, hogy sok esetben több gép
egyidejű alkalmazása szükséges – egyáltalán nem
elhanyagolható tétel. Mi ugyanakkor fix, három-öt éves
időtávra szerződünk a partnereinkkel, így előre
kalkulálható havi költséggel tudnak számolni.
Az, hogy a CobotX biztosítja a kobotokat az
ügyfeleknek, elég jelentős tőkeerőt feltételez.
Hogyan tudják ezt megoldani?
Két fő csatornán keresztül. Egyrészt a CIB Bank állandó
pénzügyi partnerünk, amely nagyon jó partner a
finanszírozásban, és teljes mértékben támogatni tudja
az elképzeléseinket. A másik lábat a kobotjaink
gyártója, az Universal Robots globális finanszírozó
partnere adja.
Hogyan oszlik meg a finanszírozásnál
a vásárlás, a lízing és a tartós bérlet aránya?
A fiatalabb generáció nyitottabb az innovatív technológiákra és az új pénzügyi megoldásokra, ők értik ennek
az előnyeit és az ebben rejlő lehetőségeket. Náluk nem
kérdés a tartós bérlet. Az idősebb generáció inkább
ragaszkodik a tulajdonláshoz, ilyen esetben a vásárlás
után karbantartási szerződést kötünk az ügyféllel.
Hogyan zajlik a robotok telepítése az ügyfeleknél, mi
történik azt követően, hogy az adott cégnél felmerül
az új technológia alkalmazásának igénye?
Elsőként az igényeket mérjük fel, majd ha minden
paramétert sikerült tisztázni, ajánlatot adunk, amelyet

A mi szolgáltatásunk révén – havi díj
ellenében – úgy tudja a legjobb technológiát
alkalmazni az adott vállalkozás, hogy nincs
szüksége sem beruházásra, sem jelentős plusz
emberi erőforrás bevonására.

szerencsés esetben szerződéskötés követ. Ezután
lefejlesztjük a rendszert, kipróbáljuk, beüzemeljük a
gépeket, és végül a próbagyártás, majd a betanítás
következik a sorban.
Jellemzően mennyi idő telik el az igényfelmérés
és a robotok élesüzembe-állítása között?
Három hónaptól akár egy évig is tarthat ez a folyamat.
Az eltelt idő persze nagyban múlik azon is, hogy
mennyire együttműködő a partnerünk.
Melyek azok a területek, amelyeknél a kobotok
tipikusan alkalmazhatók?
Leginkább a gyártás területén, például a fémiparban,
vagy az elektronikai alkatrészeknél. Nagyon széles a
felhasználási paletta, hiszen ma már a gyártási
folyamatok 80-90 százalékát lehet automatizálni:
éppúgy léteznek összeszerelő, csavarozó
alkalmazások, mint dobozoló vagy raklapoló
megoldások. Itt fontos ugyanakkor szem előtt tartani,
hogy ugyan a ciklikus folyamatok a legtöbb esetben
automatizálhatók, ez nem az emberek munkáját veszi
el, hanem lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló
munkaerőt más területeken, produktívabb módon,
nagyobb hozzáadott értéket előállítva használjuk fel.
Mi történik akkor, ha hiba lép fel a rendszerben, és
például leáll a robot? Milyen gyorsan tudnak
reagálni?
Távolról látjuk a gépek működését, és azonnal jelez
nekünk a rendszer, ha valahol baj van. Az esetek döntő
többségében távolról is el tudjuk hárítani az
üzemzavart, de szükség esetén természetesen a
helyszínre is kivonulunk.
Milyen fejlődési, terjeszkedési
lehetőséget lát a CobotX előtt?
Ebbe a szolgáltatási modellbe új termékeket is be
tudunk illeszteni, most áll például kialakítás alatt az
intralogisztika, takarítórobot, szervizrobotos
üzletágunk. Mivel pedig a technika folyamatosan
fejlődik, újabb és újabb applikációs lehetőségek
nyílnak meg, így az elvégzett feladatok köre is egyre
szélesedik. A nagyobb országos lefedettség és a még
gyorsabb hibaelhárítás érdekében Budapest mellett
Debrecenben is irodát nyitunk, miközben – két-három
éves időtávon – régiós terjeszkedést is tervezünk.
Az interjú rövidebb verziója a Világgazdaság 2022. május 17-i
számában jelent meg.
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Az Európai Egységes Elektronikus Formátumról (ESEF) röviden

VÁLTOZÁS A TŐZSDEI CÉGEK
ÉVES JELENTÉSEINEK
ELKÉSZÍTÉSEKOR
A TÕZSDEI TÁRSASÁGOKNAK IDÉN ÁPRILISBAN ELÕSZÖR, A 2021-ES PÉNZÜGYI
ÉVRE VONATKOZÓAN MÁR ELEKTRONIKUSAN IS OLVASHATÓ FORMÁTUMBAN
KELLETT KÖZZÉTENNI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSAIT AZ ÉVES JELENTÉSÜKBEN. SÕT, A
2022-ES PÉNZÜGYI ÉVTÕL VÁRHATÓAN A KÖNYVVIZSGÁLÓK IS ELLENÕRIZNI
FOGJÁK A FORMÁTUM MEGFELELÕ HASZNÁLATÁT. HOGYAN JUTOTTUNK EL ODÁIG,
HOGY A BUDAPESTI ÉRTÉKTÕZSDÉN (BÉT) IS ALKALMAZNI KELL A FORMÁTUMOT,
ÉS MIT JELENT EZ A GYAKORLATBAN EGY TÁRSASÁG ÉVES JELENTÉSÉRE
VONATKOZÓAN? KI ÖRÜLHET A FORMÁTUM BEVEZETÉSÉNEK?

Hogyan jött létre?
Az ESEF (European Single Electronic Format – Európai
Egységes Elektronikus Formátum) azt a célt szolgálja,
hogy az EU szabályozott piacain (Magyarországon a
BÉT-en a részvények standard és a prémium kategóriái
tartoznak ide) a társaságok olyan egységes
beszámolási formát alkalmazzanak, ami mindenki (ez
itt tényleg bárkire vonatkozhat, hiszen publikusak a
közzétett pénzügyi beszámolók) számára ugyanolyan
könnyen, elektronikusan (gépek által) is olvasható.
Magát az ESEF formátumot az ESMA (European
Securities and Markets Authority – Európai Értékpapírpiaci Hatóság) tervezte meg, amely az EU
transzparencia irányelve alapján lett megbízva azzal a
feladattal, hogy alakítsa ki a szabályozás technikai
sztenderdjeit (RTS – regulatory technical standards),

így segítve elő a társaságok beszámolóinak egyszerű
hozzáférhetőségét és azok összehasonlíthatóságát. Az
ESMA először 2015-ben tett közzé a piaci szereplők
felé konzultációra anyagot, majd további egyeztetések
után 2017 végén publikálták a végleges
iránymutatásokat.

Hogyan alakult az időzítés, és milyen
információkra vonatkozik?
Eredetileg a 2020. január 1. után kezdődő pénzügyi
évekre vonatkozóan vezették be a szabályozást az EUban, ugyanakkor a koronavírus-járványra való
tekintettel további egy évvel volt lehetősége a nemzeti
szabályozó szerveknek kitolni a határidőt, így a BÉT-en
is, több más országhoz hasonlóan, csak a 2021-es
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pénzügyi évre volt szükséges először elkészíteni az
ESEF formátumot. Ez idén első körben a négy fő pénzügyi kimutatásra vonatkozott (eredménykimutatás,
mérleg, cash flow kimutatás, sajáttőke-változás
kimutatás). Ugyanakkor a következő, 2022-es
pénzügyi évtől már a kiegészítő mellékletben is jelölni
kell a főbb információkat.

Mit jelent az ESEF a gyakorlatban?
Az egységes formátum létrehozásának tulajdonképpen
előfeltétele, hogy a tőzsdei társaságok azonos
számviteli elvek szerint állítsák össze pénzügyi
kimutatásaikat. Európában a szabályozott piacokra
bevezetett társaságok az IFRS (International Financial
Reporting Standards – Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Sztenderdek) számviteli szabályait
alkalmazzák.
Az éves jelentés közzétételekor a társaságoknak az
alábbiakat kell követniük:
1. Az éves jelentés XHTML (eXtensible HyperText
Markup Language – bővíthető hipertext jelölőnyelv)
formátumban való közzététele. A formátum segítségével a jelentést egyszerű internetes böngészővel
(pl.: Google Chrome) is lehet olvasni. Első ránézésre
úgy néz ki, mint egy pdf formátumú fájl.
2. XBRL (eXtensible Business Reporting Language –
bővíthető üzleti jelentési nyelv). Konszolidált
pénzügyi kimutatások esetén XBRL címkék (tagek)
használata az egységes IFRS címkék (taxonómia
szótár) használatával, a pénzügyi kimutatások
minden egyes sorára (pl.: eredménykimutatás:
árbevétel, mérleg: eszközök stb.), amik az XHTML
dokumentumba kerülnek beágyazásra. Ezt úgy lehet
elképzelni, hogy a pénzügyi kimutatásokban minden
egyes sor minden értékéhez különböző
tulajdonságokat (címkéket) rendelünk. Például, ha a
társaságunk 2021-es árbevétele 100 millió forint
volt, akkor a beszámolóban az ehhez kapcsolódó
összes tulajdonság (eredménykimutatás-sor:
árbevétel, időszak, pénznem) hozzá lesz rendelve,
melyet elektronikusan – akár programok is – olvasni
tudnak. Ezen felül nemcsak az egyes sorokban lévő
számokhoz tartozó címkéket kell megadni, hanem az
azok közötti összefüggéseket is: tehát az XBRL

MICHALETZKY MÁRTON
PARTNER
CONCORDE MB PARTNERS
MARTON.MICHALETZKY@
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használata ellenőrzésre is alkalmas. Egyszerű
példával élve, ha 100 millió forint árbevétel mellett
80 millió forint költség szerepel az eredménykimutatásban, akkor az eredménysornál hiba fog
keletkezni, ha nem (100-80=) 20-at adunk meg
értéknek. Könnyen elképzelhető, hogy mind a négy
kötelező pénzügyi kimutatás címkézése után a
társaság akár száz gondosan kiválasztott címkét is
felhasznál, és ezek között számos összefüggést rögzít
az ESEF formátum létrehozása során.
3. Az éves jelentés közzététele egy előre meghatározott
mappastruktúrában, (zip formátumú fájlként) történik, ami tartalmazza (i) az 1-es pontban szereplő
XHTML fájlt, (ii) az IFRS címkéket (taxonómia
szótárat) és az (iii) adott cég címkézésére vonatkozó
adatokat (címkék, összefüggések stb.)

Miért (lehet) előnyös?
A pénzügyi beszámolási formátum összehangolása az
EU szabályozott piacain elősegítheti, hogy az éves
pénzügyi beszámolókból kinyerhető információk a
tőzsdei társaságok érintettjei számára (elemzők,
befektetők, hitelezők stb.) könnyen elérhetők legyenek
ugyanabban a sztenderdizált és összehasonlítható
formában. Ezen felül az ellenőrzési lehetőség segíti a
társaságot a beszámolási folyamatban, hiszen rámutathat azokra a pontokra, ahol az adott kimutatásban
esetleg még nem pontosan szerepelnek az adatok.

Kitekintés
Az ESEF formátum igazi „tesztje” valószínűleg akkor
lesz, amikor a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan már a
könyvvizsgálati folyamat is ellenőrizni fogja annak
megfelelő használatát, hiszen ettől kezdve a jelentés
olvasói (különböző érintettek) abban is biztosak
lehetnek majd, hogy minden sorra a megfelelő címkék
kerültek kiválasztásra. Az pedig majd várhatóan csak
közép-hosszú távon fog kiderülni, hogy az EU és az
ESMA ezen törekvése beváltja-e a hozzá fűzött reményeket. S bár az ESEF formátum létrehozása mostantól
minden tőzsdére lépni kívánó társaság képzeletbeli
feladatlistájára rá fog kerülni, azt már a 2021-es tőzsdei jelentésekből látjuk, hogy a feladat kivitelezhető.

MATOS BENCE
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CMBP
KÖNYVKLUB
Mark R. Tercek, Jonathan S. Adams: Nature’s Fortune

MENNYIT ÉR
A TERMÉSZET?
MIT TUD A TERMÉSZETRŐL MONDANI EGY OLYAN EMBER, AKI 24 ÉVIG
DOLGOZOTT A GOLDMAN SACHS-NÉL? ELÉG SOKAT.
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Mark Tercek a befektetési banki pályát követően
tizenegy évig volt a The Nature Conservancy (TNC)
elnöke és vezérigazgatója. A TNC az egyik legnagyobb,
a természet megőrzésével foglalkozó szervezet, amely a
világ 35 országában és az USA minden államában
működik. Igazán különlegessé azonban a módszerei
teszik. A természet megőrzésével kapcsolatos
programja a természeti tőke elveire épül.
Az alapgondolat, hogy egy mező, mocsár, tó vagy
mangrove erdő ugyanolyan tárgyi eszköz, mint például
egy ingatlan vagy gép. Sőt a „szürke” eszközökhöz
hasonló hasznokat és szolgáltatásokat is képesek
nyújtani ezek a „zöld” eszközök. Egy mangrove erdő
például bizonyos halak és rákok párzásának és
szaporodásának helyszíne. Az itt kikelt tengeri
állatokat, már felnőtt korukban a nyílt tengerből,
később, sok esetben mi emberek halásszuk ki.
Bizonyos területeken a mangrove erdők mérete és
állapota egyenesen arányos a halászati hozamokkal.
Tehát megfordítva, ha arra költünk pénzt, hogy a
természetet visszaállítsuk az eredeti állapotába, akkor
az kifizetődik, hiszen nem szükséges hatékonyabb,
költséges halászati technológiát vásárolni, és
haltenyészeteket működtetni. A TNC-ben a természeti
tőkealapú felfogás felé történő fordulatot Mark Tercek
vezényelte le, a Nature’s Fortune című könyv ennek a
miértjét és a hogyanját taglalja.
A természeti tőke elvek skálázhatóságát az adja, hogy a
for profit vállalkozások számára is egyértelműen,
természeti szolgáltatásokban kifejezett, pénzügyi
hozamra fordíthatók le a megőrzési és helyreállítási
beruházások. Tercek szerint minél nagyobb egy cég,
annál nagyobb a természeti lábnyoma, és annál több
lehetőség van a cég teljesítményét a természeti tőkébe
való befektetéssel növelni. Tipikus példa erre az egyik
legnagyobb, független Coca-Cola palackozó, a FEMSA
esete Latin-Amerikában. A palackozó üzemeknek
hatalmas friss víz igénye van, ezért jellemzően vízgyűjtő
területekre építik őket. Kolumbiában a FEMSA egyik
üzeménél a helyi földművesek okozta erdőirtás és
palackozási tevékenységből eredő szennyezés miatt
romlott a vízhozam és minőség. A FEMSA problémáját
„szürke” infrastruktúrával, gátakkal és víztisztítókkal is
meg lehetett volna oldani.
Az alternatív megközelítés szerint viszont, ha a létező,
de károkat szenvedett, természetes infrastruktúrát
helyreállítják, akkor a természet újra tudja majd
produkálni azt, amit a gyár telepítése előtt: friss, tiszta
vizet, kellő mennyiségben. A FEMSA vezetője, Carlos
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Az alapgondolat, hogy egy mező, mocsár, tó vagy
mangrove erdő ugyanolyan tárgyi eszköz, mint
például egy ingatlan vagy gép. Sőt a „szürke”
eszközökhöz hasonló hasznokat és szolgáltatásokat
is képesek nyújtani ezek a „zöld” eszközök.
Salazar, úttörőnek bizonyult, és Tercek unszolására az
üzletileg járatlan utat választotta: a „szürke” beruházás
költségeinek töredékéért helyreállították az erdőt.
Továbbá, a helyi gazdálkodók a FEMSA-tól kaptak arra
támogatást, hogy kevésbé vízigényes és szennyező, de
hasonló megélhetést biztosító növények termesztésére
álljanak át. A terület vízhozama helyreállt, a FEMSA
komoly üzleti kockázatot kezelt úgy, hogy a természet
rombolása helyett annak megőrzésére költött. Azóta a
Coca-Cola stratégiájában is kiemelt szerepet kap a
vízhozam természetesen módon való biztosítása,
világszerte állított helyre a társaság vízgyűjtő
területeket és erdőket.
Amellett, hogy a természet értékes és megtérül, ha
költünk rá, a könyv másik fontos tanulsága maga a
modell, amelyen keresztül megvalósítható a társadalmi
változás. E szerint kollektív hatást kell kifejtenie a for
profit és a non profit szférának egy cél eléréséhez.
Ennek alapját pedig az egymást erősítő tevékenységek
(tiszta víz igénye és természet megőrzése) és a közös
sztenderdek alkalmazása adja.
Rohamosan kezd égetővé válni a klímaváltozás
kérdése. Ezt a civil szférán túl a pénzügyi szakma, ezen
belül a befektetési alapok és a jegybankok is kezdik
felismerni. Véleményünk szerint nincs messze az a
pillanat, amikor minden cégnek, akár csak kicsit is, de
ESG-konform módon kell működnie. A Nature’s
Fortune ebben tud segíteni, méghozzá olyan módon,
hogy a cégvezető befektetésként tudjon tekinteni a
természet megőrzésére fordított forintokra.

Rohamosan kezd égetővé válni a klímaváltozás
kérdése. Ezt a civil szférán túl a pénzügyi
szakma, ezen belül a befektetési alapok és a
jegybankok is kezdik felismerni.
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AZ ESG MINT
A MUNKAVÁLLALÓK
MEGTARTÁSÁNAK
ESZKÖZE
AZ ESG MÁRA AZ EGYIK LEGHANGZATOSABB BETŰSZÓVÁ VÁLT. MÍG SOKAN
INKÁBB CSAK EGY BÜROKRATIKUS MEGFELELÉSI KÖTELEZETTSÉGET LÁTNAK
MÖGÖTTE, EGY JÓL KIDOLGOZOTT ESG-POLITIKA ÉS ANNAK KÖVETKEZETES
ALKALMAZÁSA ALKALMAS LEHET A MUNKAVÁLLALÓK HOSSZÚ TÁVÚ
ÖSZTÖNZÉSÉRE IS.

Mióta az ESG pár évvel ezelőtt terítékre került, sokan
leginkább a zöldpolitikával, fenntarthatósággal és
környezetgazdálkodással (pl. hulladékkezelés, karbonkibocsátás csökkentése vagy megújuló energiákra
történő átállás) azonosították. Napjainkban azonban
egyre hangsúlyosabbá válik az E (enviromental) oldal
mellett az S (social) oldal is, amely arra koncentrál,
hogy milyen módon lehet egy fenntartható és élhető
munkakultúrát kialakítani a vállalatoknál. Ennek pár
elemét nézzük át.

Egyenlő bánásmód és sokszínűség
A magyar Munka Törvénykönyve rendelkezik arról, hogy
a munkáltató köteles a munkaviszonnyal
kapcsolatosan az egyenlő bánásmód követelményét
megtartani. Az ESG „Social” része ezt a társadalmi
igényt erősíti tovább, és különös hangsúlyt fektet a
cégen belüli sokszínűség elősegítésére is. A férfi-női
egyenlőség kérdése, a fogyatékossággal élők
munkavállalásának elősegítése vagy akár
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a nemzetiség szerinti diverzifikálás elősegítése egy
munkahelyen komoly társadalmi előnyt tud biztosítani.

Adatvédelem
Az adatvédelmi szabályozás is egy olyan kategória,
amelyet nem az ESG emel be első körben a
vállalkozások életébe. Nem mindegy azonban, hogy egy
társaság ezen előírásoknak elsősorban csak a
jogszabályi követelmények miatt felel meg, vagy sokkal
inkább azért, hogy ezáltal munkavállalói biztonságát és
jólétét elősegítse. Az ugyanis, hogy a vállalkozás
komolyan veszi és betartja az egyébként rá nézve
kötelező erejű adatvédelmi szabályokat, biztosítani
tudja a munkavállalók harmonikus életét és a
munkáltatójához való ragaszkodását.

Gyerekvállalás segítése
Szintén jogi korlátozásokba ütközik az, ha valakit azért
ér hátrányos megkülönböztetés, mert
gyerekvállalásban gondolkozik. Már önmagában ennek
a kérdésnek a feszegetése egy állásinterjún is könnyen
okozhat jogsértést. Pedig a gyerekvállalás támogatása
egy munkahelyet hosszú távon is különösen vonzóvá
tehet, és ezáltal biztosíthatja a munkavállalók céghez
való ragaszkodását. Ennek eleme lehet a jogszabályok
által megkövetelteken túli juttatási rendszer biztosítása
a gyereket vállaló szülőknek, vagy egyéb belső
gyakorlat is – például hosszabb apai szabadság
biztosítása, munkahelyi bölcsőde létrehozása, vagy a
részmunkaidő és távmunkavégzés rugalmas
lehetőségeinek megteremtése.

Visszaélésbejelentő rendszer
Bár jogszabályunk már a visszaélés bejelentésére
(„whistleblowing”) is létezik, a magyar gyakorlatban ez
sem rendszeresen alkalmazott eszköz. Márpedig egy jól
működő whistleblowing rendszer az ESG-központú
vállalati kultúra fontos eleme lehet. Míg egyrészt a
munkáltatók érdeke, hogy a cégük érdekeit sértő
visszaélésekről tudomást szerezzenek, és a felmerülő
problémákat orvosolhassák, addig annak működtetése
a munkavállaló számára is biztonságérzettel jár, és a
munkavállaló társasághoz való ragaszkodását is
fokozni tudja.
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A nagyvállalatok, amelyek önmaguk már az ESG
hatálya alá tartoznak, előbb-utóbb elvárják saját
beszállítóiktól és szerződéses partnereiktől is, hogy
megfeleljenek egyes ESG-elvárásoknak, vagy
legalább nyilatkozzanak arról, hogy működésükben
milyen helyet kapnak ezek az elvek.

Kötelező vagy ajánlott?
Az ESG-előírások egy folyamatosan bővülő vállalati
réteget fednek majd le. Míg egyelőre csupán
nagyvállalatoknak, szabályozott entitásoknak vagy
szabályozott piacokon (tőzsdén) jelen levő
vállalkozásoknak kell beszámolniuk arról, hogy
működésükben hogyan és mint felelnek meg az ESGelveknek, addig várhatóan ez a gyakorlat hamar átkerül
a kisebb vállalkozások szintjére is. Nagyon valószínű
például, hogy a nagyvállalatok, amelyek önmaguk már
az ESG hatálya alá tartoznak, előbb-utóbb elvárják
saját beszállítóiktól és szerződéses partnereiktől is,
hogy megfeleljenek egyes ESG-elvárásoknak, vagy
legalább nyilatkozzanak arról, hogy működésükben
milyen helyet kapnak ezek az elvek. Nem árt ezért
felkészülni arra, hogy hamarosan minden társaság
életében felmerül majd kérdésként, hogy hogyan kezeli
a fenti dilemmákat.
Fontos azt is látni, hogy az ESG-elveknek való
megfelelés komoly versenyelőnyt is jelenthet a
vállalkozások számára. Az elmúlt években a
vállalkozások bő kétharmada szembesült a
munkaerőhiányra visszavezethető nehézségekkel.
Fontos ezért minden munkáltatónak látnia, hogy mivel
képes munkavállalóit megtartania, vagy új
munkavállalókat toboroznia. Ebben a tekintetben az
„S” hangsúlyozása és annak a társaság működésében
való komoly szerepe olyan értékálló döntésnek
bizonyulhat, amely nemcsak a társaság piaci
megítélését és megbízhatóságát erősíti, hanem annak
munkavállaló-megtartó képességét is.

DR. BEJÓ ÁGNES
VEZETŐ ÜGYVÉD
JALSOVSZKY ÜGYVÉDI IRODA
ABEJO@JALSOVSZKY.COM
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Lendületben – erős évkezdés után erős folytatás

HÁROM SIKERES TRANZAKCIÓ
KÉT HÓNAP ALATT!
AZ IDEI ÉV ÚJRA IGEN ERÕSEN INDULT A CMBP-NÉL. AZ ELSÕ ÖT HÓNAPBAN
ÖSSZESEN NYOLC TRANZAKCIÓT SIKERÜLT LEZÁRNUNK, ÜGYFELEINK NAGY
MEGELÉGEDÉSÉVEL. EZEK KÖZÜL MOST EGY KÜLFÖLDI TÁRSASÁGNAK
NYÚJTOTT VEVÕOLDALI TANÁCSADÁST, EGY IPARÁGÁBAN JELENTÕS HAZAI
TÁRSASÁG ELADÁSÁT, VALAMINT EGY NAGYON IZGALMAS TÕKEBEVONÁS
TÖRTÉNETÉT MUTATJUK BE OLVASÓINK SZÁMÁRA.

Április és május hónapban két tranzakció is lezárult,
amelyben litvániai központú, tevékenységeivel 60+
országban jelen lévő ICOR csoport részeként, Európaszerte társasházkezelőket támogató IT-megoldásokkal
foglalkozó InHouse Digital UAB nevű vállalatot
támogattuk hazai társasházi és lakásszövetkezeti
ügyviteli és információs rendszerfejlesztők
megvásárlásában. Áprilisban a Netház márkanév alatt
műkődő Invert Kft. 100%-os üzletrészének, majd
májusban a Webházmester márkanévhez kapcsolódó
eszközöknek MagiCom Kft.-től történő megvásárlása
zárult le sikeresen. Mindkét rendszer a piacon erős
jelenléttel rendelkezik, a tranzakciók a társaság
európai terjeszkedési stratégiájába illeszkedve a
magyarországi piacra lépést támogatták.
2022 májusában zárult le az Intergraf Digiflex Kft.
100%-os üzletrészének értékesítése egy magyar
magánbefektető részére. Az Intergraf Digiflex Kft.
(maga és jogelődei révén) közel negyven éve a
legnagyobb csomagolóanyag-gyártó cégek stabil és
megbízható partnere, a flexo formakészítés hazai
zászlóshajója. A társaság a legmodernebb szoftvereket,
berendezéseket és technológiákat használja,

amelyekkel a nyomdagép-specifikus flexográfiai
előkészítéstől a késztermékek kiszállításáig nyújt teljes
körű szolgáltatást, az ügyfelekkel szorosan együttműködve. A társaság a tranzakciót megelőzően a négy
alapító család tulajdonában állt, magasan kvalifikált
felsővezetőire és lojális kollégái tapasztalatára a vevő a
jövőben is számít. Az eladók kizárólagos tranzakciós
tanácsadója a Concorde MB Partners volt.
2022 februárjában egy nagyon izgalmas tőkebevonási
projektet is támogattunk, melynek célja, hogy minél
előbb vízszimatoló indulhasson a Hold déli
sarkvidékére. A projekt megvalósítása céljából a Puli
Space Technologies forrást vont be egy
angyalbefektetőtől SAFE (Simple Agreement for Future
Equity) instrumentum formájában. Ez az első ilyen
típusú tranzakció volt Magyarországon, amelynek
lebonyolításában a Concorde MB Partners pénzügyi
tanácsadóként támogatta a Puli Space-t.
Ezen tranzakciók és többi
referenciáink referenciánk
bemutatását az alábbi linken érheti el:
https://cmbp.hu/referenciak
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