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 FENNTARTHATÓ ÉRTÉKET TEREMTÜNK  

MIÉRT FONTOS A FENNTARTHATÓSÁG?  

 

MIÉRT A DENKSTATT? 

PRECIZITÁS. SZAKÉRTELEM. MEGBÍZHATÓSÁG. 

✓ TAPASZTALAT – több mint 20 éves szakmai  

tapasztalat a magyar piacon is 

✓ NEMZETKÖZI HÁTTÉR – Németországtól 

Bulgáriáig 7 országban, 120 szakértő 

✓ SZAKMAI HÁLÓZAT - Az Inogen®Alliance 

nemzetközi hálózat tagjaként folyamatosan 

naprakészek vagyunk, szolgáltatásainkat a 

legmodernebb eszközök segítségével 

biztosítjuk ügyfeleink számára. 

 

A fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások közvetlenül vagy 

közvetve mindenkit érintenek. A fogyasztók, a megrendelők, a 

befektetők, a szabályozók és az állami szektor szorgalmazzák a 

fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések fokozottabb 

figyelembevételét. A vállalatoknak gazdaságosságuk megőrzése 

érdekében be kell építeniük döntéseikbe a környezeti és 

társadalmi szempontokat is. 

 

 

Lehetőséggé formáljuk a kockázatokat!  
 

A denkstatt abban segíti ügyfeleit, hogy 

fenntartható módon érjenek el gazdasági 

sikereket. 

 

Az Európai Unió célul tűzte ki a nettó 

klímasemlegesség elérését 2050-ig, 

melyet a körforgásos gazdaságra való 

átállás révén, a biológiai sokféleség 

helyreállítása, valamint a 

környezetszennyezés csökkentése által 

kíván elérni. 

 

A természeti környezet változása (pl.: klímaváltozás) 

befolyásolja az alapanyagok elérhetőségét, a 

megszokott termelési körülményeket, a termékek 

használatát. 

A társadalmi változások hatására változnak a fogyasztói 

szokások, növekvő elvárások jelentkeznek a termékek és 

szolgáltatások fenntarthatóságával kapcsolatosan. 

A jogszabályok változása következtében szigorúbb és új 

határértékek, szabályozók jelennek meg a piacon. 

A pénzügyi szektor kialakulóban lévő zöld finanszírozási 

gyakorlatain keresztül a fenntarthatóság a forráshoz 

jutásnál (hitelezés, befektetés) is meghatározó lesz. 

Egyre több multinacionális cég várja el beszállítóitól a 

fenntarthatósági mutatóik közzétételét és 

teljesítményük javítását. 

KOCKÁZAT VAGY LEHETŐSÉG? 

A kockázatok lehetőséggé formálhatók. Időben 

felismerve a vállalat működésének hatásait, 

gazdasági előnyre tehet szert a finanszírozáson, a 

jobb beszállítói minősítésen keresztül, de új 

termékek, üzleti modell kipróbálása, vagy az érdekelt 

felekkel történő kommunikáció, a marketing 

területén is számos izgalmas lehetőség nyílik. 
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SZOLGÁLTATÁSAINK  

  

 
JELENTÉSÍRÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
CSR/Fenntarthatósági jelentés (pl.: GRI jelentés) elkészítése és 

mentorálása: Érdekelt felek felderítése az értéklánc mentén, 

lényegességi elemzés az érdekelt felek bevonásával, 

fenntarthatósági jelentés írása, grafikai elemek kidolgozása. 

Szakmailag megalapozott alapok a fenntarthatósági teljesítmény 

kommunikációjához. 

KLÍMASTRATÉGIA / DEKARBONIZÁCIÓ 
Tudományos alapú klímacél (pl. SBT) és kibocsátás-csökkentési 

lépések kidolgozása, nyomon követése. Támogatás az 

ellentételezés (offsetting) folyamatában, illetve a klímastratégia 

kommunikációjában (pl. CDP, fenntarthatósági jelentés). 

Klímakockázat és adaptáció 

A klímaváltozás vállalatra gyakorolt lehetséges hatásainak 

felmérése az értéklánc mentén. Kreatív megoldások 

megvalósítása a hosszú távú rugalmasság és a versenyelőny 

kialakítása, illetve megtartása érdekében 

ÉRTÉKLÁNC MENEDZSMENT - FELELŐSSÉG AZ 

ÉRTÉKLÁNCBAN 
Értéklánc feltérképezése, fenntarthatósági hatások, kockázatok és 

lehetőségek azonosítása, számszerűsítése. Fenntartható beszállítói 

menedzsment kialakítása és beépítése a vállalati struktúrába. 

 
KARBONLÁBNYOM - SZÁMÍTÁS 
Termékek, vállalatok, rendezvények direkt és indirekt  

(Scope 1,2,3) karbonlábnyomának meghatározása. Hot-spot 

analízis a csökkentési lehetőségek meghatározásához. 

Klímakockázat és adaptáció 

A klímaváltozás vállalatra gyakorolt lehetséges hatásainak 

felmérése az értéklánc mentén. Kreatív megoldások 

megvalósítása a hosszú távú rugalmasság és a versenyelőny 

kialakítása, illetve megtartása érdekében 

KLÍMAKOCKÁZAT ÉS ADAPTÁCIÓ 
A klímaváltozás vállalatra gyakorolt lehetséges hatásainak felmérése az 

értéklánc mentén. Kreatív megoldások megvalósítása a hosszú távú 

rugalmasság és a versenyelőny kialakítása, illetve megtartása 

érdekében. 

Vállalati fenntarthatóság  

Külső és belső környezeti analízis, benchmark és lényegességi vizsgálat 

az érdekelt felek bevonásával. A fenntarthatósági stratégiai területek 

meghatározása és célok definiálása a fenntartható fejlődési célok (SDG) 

tükrében. A stratégia megvalósítási lépéseinek kidolgozása és 

nyomonkövetése. A stratégia kommunikációja az érdekelt felek felé (pl. 

fenntarthatósági jelentés, fórum) 

 

VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG  
Külső és belső környezeti analízis, benchmark és lényegességi vizsgálat 

az érdekelt felek bevonásával. A fenntarthatósági stratégiai területek 

meghatározása és célok definiálása a fenntartható fejlődési célok (SDG) 

tükrében. A stratégia megvalósítási lépéseinek kidolgozása és nyomon 

követése. A stratégia kommunikációja az érdekelt felek felé (pl. 

fenntarthatósági jelentés, fórum). 

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 

Életciklus-elemzés az optimálisabb, fenntartható termékek, 

csomagolások stb. tervezéséhez. Környezeti terméknyilatkozatok (EPD) 

készítése. Megvalósíthatósági tanulmány a hulladékhasznosítás 

optimalizálására. Megvalósíthatósági vizsgálatok termékek életciklusára 

vonatkozóan (pl.: hasznosíthatóság). 

 területek meghatározása és célok definiálása a fenntartható fejlődési 

célok (SDG) tükrében. A stratégia megvalósítási lépéseinek kidolgozása és 

nyomonkövetése. A stratégia kommunikációja az érdekelt felek felé (pl. 

fenntarthatósági jelentés, fórum) 

 

FENNTARTHATÓSÁG A PÉNZÜGYI RENDSZERBEN 
Segítünk a vállalatok számára feltérképezni és javítani ESG 

teljesítményüket annak érdekében, hogy kedvezőbb helyzetben 

legyenek, amennyiben forráshoz szeretnének jutni. 
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SIKERTÖRTÉNETEK 

RÓLUNK MONDTÁK 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜGYFELEINK (válogatás) 

 

“A denkstatt szakmai csapatával 4 éve működünk együtt a repülőtéri karbon 

akkreditáció hitelesítése kapcsán. Ebben az iparági szinten is egyedülálló és 

élenjáró programban számos szakmai kérdést és környezetvédelmi kihívást is 

segített a cég megoldani. A közös gondolkodást, megoldáskeresést és pozitív 

hozzáállást minden részfeladat kapcsán tapasztaltuk és bátran ajánlom precíz 

munkájukat, amely nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét.” 

Budapest Airport (BUD) 

„Ritka az olyan harmonikus együttműködés, mely a denkstatt szakértőivel való közös 

munka során megadatott nekünk. A Telenor Magyarország számára valóban fontos, 

hogy fenntarthatósági és felelősségvállalási teljesítményét folyamatosan mérje, 

értékelje és továbbfejlessze, valamint, hogy minderről számot adjon - a már 

természetesen a jelentéstételi folyamat során is bevont - érintettjeinek. A denkstatt 

Hungary Kft. a jelentésünk GRI G4 nemzetközi szabványnak való megfelelését 

tanúsította, s tette ezt nagy hozzáértéssel és precizitással." 

Vécsei Gábor, Vezető vállalati felelősségvállalás szakértő, Telenor 

 

RÓLUNK MONDTÁK 

 

Vállalati karbonlábnyom meghatározása a 

vállalat 4 telephelyére. A Scope 1&2 

kibocsátásokon túl az indirekt kibocsátások 

feltérképezése az értéklánc mentén, illetve a 

dekarbonizációs stratégiában jelentős 

csökkentési potenciállal bíró területek 

meghatározása. 

 

Hitelesített környezetvédelmi, majd 

fenntarthatósági jelentés készítése. A több éven 

át tartó közös munkával a fenntarthatósági 

kommunikáció kidolgozása a jelentésen keresztül. 

Célok és kihívások közös megfogalmazása, 

trendelemzések, a fenntarthatósági teljesítmény 

hosszabb távú javításának igényével. 

A vállalat 3 telephelyén (Koppenhága, Budapest, 

Taizhou) gyártott gyógyszeralapanyagok termék 

karbonlábnyomának meghatározása, mely 

segítségével a vállalat teljesítette a vevői 

igényeket és biztos alapot teremtett egy 

jövőbeni dekarbonizációs stratégiához. 
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 ELÉRHETŐSÉGEINK 

 

Hiszünk abban, hogy közös munkánkkal egy holnap is működő világot tudunk teremteni. 

A célunk, hogy ügyfeleink a fentarthatóságon keresztül érjenek el gazdasági sikereket. 

 

Keressen minket bizalommal!  

 

 

 

 

denkstatt Hungary Kft. 

1037 Budapest, Seregély utca 6 

+ 36 1 239 1206 

denkstatt@denkstatt.hu 
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