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Fenntarthatóságban világelsők között a Magyar Telekom 
 
Budapest – 2021. október 20. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, 
továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy az 
ISS Corporate Solutions a telekommunikációs szektor fenntarthatósági szempontból legjobban teljesítő 
vállalatai között rangsorolta a Magyar Telekomot a Társaság 2020. évi fenntarthatósági eredményei 
alapján. 
  

Az ISS ESG Corporate Rating éves szinten több, mint 100 mutató mentén, holisztikus rendszerben értékeli a 
befektetésre ajánlható vállalatokat világszerte. A legfrissebb értékelés szerint a Magyar Telekom az iparág 
legjobbjai között szerepel: B Prime minősítéssel az ISS Corporate Solutions a Magyar Telekomot felelős befektetésre 
javasolt vállalatok közé sorolja.  
 
A Magyar Telekom az utóbbi időben két független ESG értékelés alapján is elismerő visszajelzést kapott 
fenntarthatósági gyakorlatát tekintve: a FTSE Russell (FTSE International Limited and Frank Russell Company) 
megerősítette, hogy a Magyar Telekom a FTSE4Good kritériumai szempontjából történt független értékelés során 
megfelelt azoknak a követelményeknek, amelyek alapján továbbra is a FTSE4Good indexcsalád tagja lehet, emellett, 
a CDP (Carbon Disclosure Project) Supplier Engagement Rating (SER) értékelése alapján a Magyar Telekomot – 
egyedüli magyar  vállalatként – a top 7%-ba sorolta. 
A felelős befektetői értékelések nyilvános adatok alapján értékelik a vállalatok fenntarthatósági célkitűzéseit és 
eredményeit, melyről a Magyar Telekom éves Fenntarthatósági jelentésben is számot ad.  
 
 
 
 
 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre 
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen 
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott 
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem 
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan 
frissítsük, módosítsuk. 

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó 
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2020. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
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