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Rendhagyó pénzügyi évet zárt a PwC 2020. június 30-án. A COVID-19 
világméretű elterjedése soha nem látott bi zony talan helyzetbe hozta a 
gazdasági élet és a társa dalom valamennyi szereplőjét. Gyárak álltak le, 
oktatási intézmények zártak be, tömegesen kényszerültünk több hónapos 
otthoni munkavégzésre és korlátoztak bennünket szabad mozgásunkban. 
Egyik napról a másikra kellett új ügymeneteket, munkafolyamatokat 
kialakítani az üzletmenet-folytonosság biztosítása érdekében.

A PwC-ben mi is egy „új normális” működésre álltunk át: belső 
rendszereink, fejlett technológiai hátterünk segítségével zökkenőmentesen 
végezzük munkánkat az irodától és ügyfeleinktől távol is, és büszkén 
kijelenthetem, hogy immáron a válságkezelés harmadik szakaszával, 
hosszú távú stratégiai intézkedésekkel megyünk előre. Az elsődleges 
célunk megtartani a munkahelyeket, fenntartani a folyamatos működést és 
a munkavégzés minőségét úgy, hogy mindeközben mindent megteszünk a 
magunk, kollégáink, családjaink, és ügyfeleink egészségének megőrzése 
érdekében. 

A PwC globális mottója  
– Build trust and solve  
important problems –  
sosem volt ennyire releváns.

Ma bizalomépítés nélkül nincsen siker és egy olyan világméretű 
problémával állunk szemben, melynek megoldása közös érdekünk. Idén 
a járvány által különösen nehéz helyzetbe került szervezetek és ügyek 
mellé álltunk, illetve olyan megoldásokat fejlesztettünk ki, melyeket a 
megváltozott körülmények inspiráltak.

A sok-sok bizonytalanság mellett egy azonban biztos: a folyamatosan 
változó világ egészében megváltozott és ennek a megváltozott világnak 
az újabb és újabb kihívásaival nézünk szembe. Ez pedig folyamatos 
alkalmazkodást kíván valamennyiünktől. Mikor, ha nem most, van leginkább 
szükség új készségekre, ismeretekre a talpon maradáshoz?

Felelősségünk mások iránt otthon kezdődik, és kiterjed azokra a közös-
ségekre, amelyekben élünk és dolgozunk. Évek óta invesztálunk innovatív 
megoldásokba a PwC Magyarország nál és a globális hálózatban is, a 
mos tani körülmények pedig még több online tanulásra, az együttműködés 
fejlesz tésére kínálnak lehe tőséget. Örömmel és büszkeséggel osztottuk meg 
a PwC mindenki számára in gye nesen elérhető angol nyelvű Digital Fitness 
applikációját. Arra biz ta tom e sorok olvasóját is, hogy töltse le és használja az 
alkal mazást, szerezzen naprakész tudást az ott kínált tartalmak segítsé gével.

Úgy vélem, a mai vezetőknek sokkal nagyobb empátiára van szükségük, 
hogy motiválni tudják a munkatársakat. Most még fokozottabban igaz, hogy 
az emberek olyan vállalatnál szeretnének dolgozni, amelynek küldetése, 
üzleti filozófiája van, és ami intellektuálisan és érzelmileg is rezonál vele. Ez 
egy olyan pillanata a történelemnek, mely lehetőséget és ösztönzést nyújt 
minden szervezet számára, hogy megszilárdítsa céljait.

Köszönöm a PwC munkatársainak, ügyfeleinek és civil partnereinek az 
elmúlt év közös munkáját. Hiszem, hogy az egymás iránti bizalom megtérül, 
és a minőségi munka eredményeként a PwC erősebben, fejlett digitális 
tudással és működésében megújult vállalatként lesz úrrá a válságon.

Lőcsei Tamás
Vezérigazgató 
PwC Magyarország

Vezérigazgatói köszöntő

https://www.pwc.com/hu/hu/digital-fitness.html?utm_source=press
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Főbb teljesítménymutatóink

Árbevétel

23 161 700 000 HUF
Létszám

835

Pro bono 
munkaórák

1 445

Önkéntes 
munkaórák

2 781

Tréningórák 
száma

97 838

Női-férfi arány

59% nő 
41% férfi

Átlagéletkor

33,3 év
Ügyfél-elégedettségi 

mutató

64

Co2-kibocsátás

-4,64%
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A PwC Magyarországnál 2012 óta készítünk jelentést arról, hogy milyen lépéseket tettünk 
az elmúlt pénzügyi évben annak érdekében, hogy értékes megoldásokat tudjunk felmutatni 
napjaink kihívásaira vagy éppen összetett üzleti problémákra. Jelen dokumentum össze-
foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket stratégiánk mentén kollégáink nap 
mint nap végeznek, hogy a PwC fenntartható vállalatként működjön. Célunk folyamatosan 
javítani gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünkön, ily módon hozzájárulni a 
hazai és nemzetközi gazdaság fejlődéséhez.

Jelentésünk fontos menedzsmenteszköz, hiszen átfogó képet nyújt múltbéli teljesítmé-
nyünk  ről és irányt mutat a jövőre nézve. A jelentéstételi folyamathoz tartozó belső 
átvizsgálás keretében egyrészt képet kapunk arról, hogy vállalati rendszereink és 
folyama taink milyen mértékben vannak hatással gazdasági, környezeti és társadalmi 
teljesítményünkre, de pontosan kirajzolódnak számunkra azok a fejlesztendő területek is, 
amikkel javítani tudunk fenntarthatósági eredményeinken. 

A jelentést a nemzetközi GRI-standardok alapján készítettük, külső független tanúsítás 
nélkül.

A jelentés célja a teljeskörűség, megmutatni minden érintettünk számára, hogy vállalatunk 
miként működik és milyen hatással vagyunk szűkebb és tágabb környezetünkre. A jelen tés-
készítési folyamat során szerzett tapasztalatokat, valamint a jelentéssel kapcsolatos vissza-
jelzéseket felhasználjuk ahhoz, hogy fenntarthatósági teljesítményünket javíthassuk.

A jelentés kiterjed a PwC összes, Magyarországon működő jogi entitására és azok 
fenntarthatósági teljesítményére, azok gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményéről 
tartalmaz konszolidált információkat.

 ■ PwC Könyvvizsgáló Kft.
 ■ PwC Magyarország Kft.
 ■ közvetett módon a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal

A jelentésről
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A jelentéstételi időszak – pénzügyi évünknek megfelelően – a 2019. július 1. és 2020. 
június 30. között eltelt egy évet (FY20 vagy 2020-as pénzügyi év) öleli fel. A sajátos 
pénzügyiév-számítás miatt, ahol szükséges volt, az információk, adatok mellett a 
speciális mérési módszert és kalkulációt is feltüntettük. Amennyiben lehetőségünk volt, az 
összehasonlíthatóság érdekében az előző, 2019-es pénzügyi évre vonatkozó adatokat is 
megadtuk. A jelentést a Global Reporting Initiative (GRI) jelentéstételi keretrendszerének 
megfelelően készítettük el, mind a jelentés felépítését, mind a jelentéstétel folyamatát 
figyelembe véve. A jelentés összeállításakor – megfelelve a GRI (Globális Jelentéskészítési 
Kezdeményezés) Standardok irányelveinek – a Core eljárások szerinti, úgynevezett Social és 
Economic téma specifikus standardokat fejtjük ki – a hangsúlyt a lényegességre, az érdekelt 
felek bevonására, a teljességre, a pontosságra, az összehasonlíthatóságra, az időszerűségre, 
a megbízhatóságra, az egyensúlyra és a fenntarthatósági összefüggések bemutatására 
helyeztük. 

A jelentéstételi folyamat meghatározása 

Jelentéstételi folyamatunk során a GRI követelményrendszerében megfogalmazott lépések 
szerint haladtunk. Elsőként meghatároztuk azokat a fókuszpontokat (lényeges ügyeket), 
amelyek relevánsak a vállalat jövőjére nézve és szorosan összefüggenek célkitűzéseinkkel. 
Második lépésként a vállalat környezetét vizsgáltuk meg, eközben feltérképeztük a tágabb 
értelemben vett érintetti csoportjainkat, majd rangsoroltuk azokat befolyásuk szerint. Végül 
megismertük azokat a fontosabb témaköröket, amelyeket ők relevánsnak gondolnak a vállalat 
működésével kapcsolatban. 

Érintetti csoportoknak vagy más néven „stakeholdereknek” nevezzük azokat a személyeket, 
kisebb vagy nagyobb társadalmi csoportokat, amelyek befolyásolják a vállalati működés 
eredményességét, illetve akikre a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi hatással van, és 
akiket előnyök vagy hátrányok érnek a vállalat működésének következtében. 

A fenntarthatósági jelentéssel vagy a PwC működésével kapcsolatos észrevételeit, 
javaslatait a hu_info@pwc.com e-mail címre várjuk, melyeket figyelembe veszünk a 
jövő évi jelentés készítésénél.

A témák meghatározása

Az alábbiakban foglaljuk össze azokat a témákat, melyek működésünk alapját képezik. 
Fenntarthatósági jelentésünkben ezen témák mentén számolunk be az elmúlt pénzügyi 
év teljesítményéről, hiszen fenntarthatósági értelemben ezek a legfontosabbak a PwC 
tevékenységének szempontjából.

A jelentésben bemutatott tartalmakat a vezetőink, illetve szakmai képviselők által igényelt 
információk alapján határoztuk meg. Az egyes témákhoz évről évre olyan eszközöket 
rendelünk hozzá, melyekkel vizsgálhatjuk, fejleszthetjük és fenntarthatóvá tehetjük 
azok alakulását. A témák meghatározásához változatlanul feladatunk a folyamatos 
információszerzés, tevékenységeink elemzése, a vállalat szervezeti egységeivel való 
összehangolása, az érintetti csoportok bevonása és a visszajelzések beépítése.

A releváns területek és témák sorrendjét stratégiai jelentőségük, valamint az érintett felekre 
gyakorolt társadalmi, gazdasági és környezeti hatások alapján határoztuk meg.

Munkatársaink jólléte

Ügyfélelégedettség

Fenntarthatóság  
a beszállítói láncban

Innovatív üzleti 
megoldások

Munkatársaink 
szakmai kiteljesedése, 
tehetségmenedzsment

A jövő generációjának 
elérése

Közösségi 
szerepvállalás

A civil szféra szakmai 
támogatása

Sokszínűség és 
befogadás

mailto:hu_info%40pwc.com?subject=
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A PwC-ről

A PwC a világ egyik vezető pénzügyi és gazdasági tanácsadó társasága. Iparág-specifikus 
szolgáltatásainkkal segítjük ügyfeleinket gazdasági és működési céljaik elérésében.  
A PwC tagvállalatok a világ 155 országában jelenlévő PwC-hálózat tagjai, amely mintegy 
284 000 szakértő segítségével nyújt minőségi könyvvizsgálati, adótanácsadási, üzleti és 
technológiai tanácsadási szolgáltatásokat, így segítve hozzá ügyfeleit a számukra fontos 
értékek megteremtéséhez.

A PricewaterhouseCoopers („PwC”) küldetése világszerte, hogy bizalmat építsünk a 
társadalomban és fontos problémákat oldjunk meg. 

PwC Global

Globális bruttó árbevétel szolgáltatási 
területek szerinti bontásban (millió USD) 

PwC Hungary

43 032 000 000 USD 
árbevétel

155 ország

2 iroda

284 000 
munkatárs

835 
munkatárs

23 161 700 000 HUF 
árbevétel

Könyvvizsgálat

17 603

Üzleti tanácsadás

17 603

Adótanácsadás

10 748

Közép- és 
Kelet-Európa

950

Globális bruttó árbevétel régiónként
(millió USD) 

Ausztrália és 
Óceánia

1 721

Közel-Kelet és 
Afrika

1 766

Nyugat-Európa

13 927
Amerika

18 286

Ázsia

6 382
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Felelős marketingkommunikáció 

A PwC brandje

Márkánk az a szál, amely átfut mindazokon a te vé-
kenysé geken, melyekben a PwC bármilyen módon 
érintett a világon. Ez egy olyan eszköz a tulaj do-
nunk ban, mely letéteményese a minőség nek, amit 
képviselünk. A PwC brand-je segít bennünket 
abban, hogy kitűnjünk, ugyanakkor kötelez arra, 
hogy hűek legyünk értékeinkhez és növeljük a 
márka értékét.

Kiterjedt globális hálózatként nagy gondossággal 
és odafi gye léssel kell védenünk márkajellem ző in-
ket, hogy azok egyértelműek és következe te sek 
legyenek. A márka túlmu tat egy logón, egy szín-
kész leten vagy egy fotóstíluson; személyes kap -
cso latokról és emberi érzelmekről szól. Lehe tővé 
teszi a hálózat számára, hogy erőteljes és jól formált 
történetet meséljen el embereinken ke resz tül, 
melyek mindegyike egy közös célról szól: a törek-
vésről a társada lom iránti bizalom kiépítésére és a 
fontos problémák megoldására.

A PwC Magyarország marketing, kommunikációs 
és üzlet fejlesztési csapatának feladata releváns 
szakmai tartal makat generálni, illetve koordinálni 
azokat az üzenete ket, amelyekkel a cég megszólítja 
különböző érintetti csoportjait. 

Minden PwC-tagvállalat marketing, kommuniká-
ciós és üzletfejlesztési csapatában dolgozik egy 
olyan munkatárs, aki a PwC globális brandcsapata 
által meghatározott márká hoz és névhez tartozó 
elveket és szabályokat vizs gálja, illetve ellenőrzi a 
különböző kommunikációs anyagokon. Fela datunk, 
hogy egységes arculattal jelen jünk meg mindenhol, 
legyen szó akár egy kiadványról, sport esemény 
támogatásáról, ügyfélrendezvényről vagy egy sajtó-
megjelenésről. 
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Követők száma az egyes 
csatornákon  
(növekedés mértéke): 

Médiamegjelenések a 2020-as pénzügyi évben

A 2020. június 30-án zárult pénzügyi évben összesen 1483 sajtómegjelenést értünk el. 

Kiemelt témák, amelyekkel a médiában szerepelt a PwC: 

 ■ magyarországi és globális vezér igazgató felmérés,
 ■ munkavállalói preferenciákat vizsgáló kutatás, 
 ■ a mesterséges intelligencia hatása a munkahelyekre Magyarországon. 

(Megjegyzés: a médiaelemzést az IMEDIA saját médiamegjelenés-értékelési rendszere alap ján 
készítette.) 

Az ügyfeleink adataira vonatkozó adat bázis kezelése szintén a marketing, kommunikációs 
és üzlet fejlesztés csapat feladata. Az ügyfelek személyes adataival való visszaélésre, illetve 
adatok elvesztésére, indokolatlan használatára a 2020-as pénzügyi évben nem érkezett 
panasz.

Közösségi média

642
új követő

1481
új követő

818 
új felirat kozó

Bejegyzések/ 
videók száma:

280 db

208 db

74 db



10  I  Fenntarthatósági jelentés – 2019. július 1. – 2020. június 30.

Értékeink

A PwC-nél azon dolgozunk, hogy másokkal együtt-
működve segítsünk a világ legnagyobb problémáinak 
kezelésében és ezáltal a társadalmi bizalom kiépíté-
sében. Az egyre összetettebb és felgyorsuló világban 
előmozdítjuk a bonyolult rendszerek működését, 
alkalmazkodását és fejlődését, hogy azok a közösségek 
és a társadalom javát szolgálhassák – legyenek azok 
tőkepiacok, gazdasági vagy akár adórendszerek. 
Célunk segíteni ügyfeleinket a megalapozott döntések 
meghozatalában és a hatékony működésben.

Értékeink határozzák meg azt, hogy kik vagyunk, milyen 
ügyek mellé állunk és miként viselkedünk. Közösen 
alakított uk ki ezeket és mindannyiunknak szerepe van 
abban, hogy ezeket nap mint nap képviseljük. Értékeink 
segítenek bennünket abban, hogy elérjük célunkat.

Bár a PwC-hálózat munkatársai különböző háttérrel és 
kultú rával rendelkeznek, az értékeink azonosak szerte a 
világon. Irányt mutatnak számunkra az ügyfeleinkkel és az 
egymással történő viselkedésre és felelősséggel ruháznak 
fel bennünket arra vonatkozóan, hogy a lehető legjobb 
teljesítményt nyújtsuk minden esetben. Ez sikerünk 
kulcsa.

Az ügyfeleink, munkatársaink és a közösségek által 
a PwC-be vetett bizalom, valamint magas etikai 
sztenderdjeink iránymutatóak minden tevékenységünkhöz. 
Értékeink támasztják alá magatartási kódexünket, amely 
referenciakeretként szolgál a mindennapi döntésekhez, 
ennek mentén folytatjuk üzleti tevékenységünket.

Tisztességes 
működés

Kiállunk amellett, 
amit helyesnek 

tartunk, különösen 
érzékeny esetekben.

■
A legmagasabb 

szakmai minőséget 
várjuk el és ennek 

elérésére törekszünk.
■

Döntéseinkben és 
cselekedeteinkben 

úgy járunk el, mintha 
személyes hírnevünk 

forogna kockán.

Megkülönböztethetőség 

Tájékozottak vagyunk és 
kérdéseket teszünk fel a 
jövőnkkel kapcsolatban.

■
Kollégáink, ügyfeleink 

és társadalmi csoportok 
segítségével hatást érünk el 

a tetteinkkel.
■

Gyorsan reagálunk a 
folyamatosan változó 
környezet kihívásaira, 
melyben működünk.

Törődés 

Mindenkit, akivel 
kapcsolatba 

kerülünk, törekszünk 
megérteni.

■
Elismerjük mindenki 

hozzájárulását a 
közös ügyekhez.

■
Támogatjuk egymás 
fejlődését, és úgy 
dolgozunk, hogy 

mindenkiből a 
legtöbbet tudjuk 

kihozni.

Közös  
munka

Együttműködünk és 
a PwC-hálózatban 

megosztjuk egymással 
kapcsolatainkat, 

ötleteinket és tudásunkat.
■

Keressük és integráljuk a 
különböző nézőpontokat, 
embereket és ötleteket.

■
Visszajelzéseket adunk és 
kérünk annak érdekében, 

hogy magunkat és 
egymást is fejlesszük.

Új szemszögből 
tekintünk a 

lehetőségekre

Megkérdőjelezzük a 
megszokottat  
és új dolgokat 
próbálunk ki.

■
Fejlesztünk, tesztelünk 

és tanulunk a 
hibáinkból.

■
Minden ötletben 
a lehetőségeket 

keressük.

Bizalmat építünk és fontos problémákat 
oldunk meg, közösen.
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Értékek válság idején – ADAPT

A piacgazdaság a valaha létező legerőteljesebb előmozdítója a társadalmi változásoknak. 
Míg a folyamatok többségét egyértelmű szabályrendszer mozgatja, egyre több olyan 
kihívás mutatkozik, melyekkel a jelenlegi rendszer nem foglalkozik, vagy mindenesetre nem 
tudja hatékonyan kezelni. Ilyen például az éghajlatváltozás, a gazdasági kirekesztés és az 
egyenlőtlenségek különböző formái. Rendszerszintű problémák vannak és ezt a koronavírus-
járvány még inkább nyilvánvalóvá tette. 

A válság előtérbe helyezi az értékeket. Bár a vállalatvezetők a COVID-19 előtt is élénken 
beszéltek a vállalati célokról, a téma most még fontosabb. Ez egy olyan pillanata a 
történelemnek, amely lehetőséget és ösztönzést nyújt minden szervezet számára, hogy 
megszilárdítsák céljaikat – vagyis az alapvető, lényegi kérdések megválaszolására 
összpontosíthassanak: Miért létezünk? Miért vagyunk itt? Mely igényeknek kell 
megfelelnünk?

Jelenleg a világot öt globális megatrend alakítja. Ezek olyan hosszútávú tendenciák,  
melyek alapvetően átformálják a jövőt.

Demográfiai és 
társadalmi változások

Klímaváltozás és a 
természeti erőforrások 

szűkülése

Technológiai áttörések

Milyen következményekkel járnak ezek a folyamatok a szervezetek, az ipar és a 
tágabb társa dalom számára, most és a jövőben? Hogyan alakíthatjuk azokat és miként 
válaszolhatunk rájuk? 

A PwC szakértői 2017-ben létrehoztak egy ADAPT elnevezésű keretrendszert. A szó önmagá-
ban is beszédes (adapt=alkalmazkodni), de mozaikszóként minden egyes betűje napjaink 
leg sürgetőbb problémáját takarja. Ez a keret olyan módon elemzi és gondolkodik ezekről 
a kérdésekről, amely lehetővé teszi, hogy pozitív lépéseket tegyünk a problémák kezelése 
érdekében. 

A koronavírus-járvány olyan mértékű gazdasági és társadalmi változásokat idézett elő, hogy a 
korábban már észlelt folyamatok még inkább felgyorsultak és mielőbbi megoldást követelnek 
a gazdasági és társadalmi élet szereplőitől.

A globális gazdasági 
erőviszonyok 
átalakulása

Gyors urbanizáció

Célunk a PwC-nél megoldásokat találni, innovációkat fejleszteni ezekre a sürgető problémák-
ra, középpontba helyezve a technológia kínálta lehetőségeket – egyúttal figyelembe véve 
a humán és környezeti szempontokat – és olyan készségekkel felruházni a társadalmat, 
melyekkel érvényesülni tud az új világban.

Asszimetria 
(Assymetry)

Növekvő 
vagyoni 

egyenlőtlen-
ségek és a 

középosztály 
eróziója.

Diszruptivitás 
(Disruption)
A technológia 

mindent átható 
természete 

és hatása az 
egyénekre, a 

társadalomra és 
a környezetre.

Kor (Age)
A demográfiai 

változások 
üzletre, 

társadalmi 
intézményekre 

és gazdaságokra 
tett hatása.

Polarizáció 
(Polarization)

A globális 
konszenzus 
hiánya, és 

egy széthulló 
világ növekvő 

nacionalizmussal 
és populizmussal.

Bizalom (Trust)
Hanyatló bizalom 

a társadalom 
építőköveit 

jelentő 
intézmények 

iránt.
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Munkavállalóink 

A PwC legnagyobb értékét a munkavállalói jelentik, 
hiszen ők birtokolják azt a tudást, szakmai hozzáértést 
és tapasztalatot, melyre szolgáltatásaink épülnek. 
Emellett azonban számtalan olyan humán tényező 
létezik, melyek a közösséghez tartozás érzetét 
jelentik. A PwC-nél az ambíciót, a felkészültséget, 
a rugalmasságot, a vezetői és a kapcsolatépítési 
készségeket tartjuk szem előtt és ezeket fejlesztjük 
nap mint nap. Jelenlegi és leendő kollégáinkat 
ezek a tulajdonságaik segítik abban, hogy mind 
magánéletükben, mind munkájukban sikeresek 
lehessenek.

Magyarországi csapatunk teljes létszáma 835 fő volt 
a 2020-as pénzügyi év utolsó napjának statisztikái 
szerint (beleértve a teljes- és részmunkaidős, 
valamint gyakornok munkatársakat is). Kollégáink a 
következő területeken dolgoznak: pénzügyi/gazdasági 
tanácsadás, könyvvizsgálat, adó- és jogi, valamint üzleti 
és technológiai tanácsadás, marketing, kommunikáció 
és üzletfejlesztés, emberi erőforrás, pénzügy, IT és 
beszerzés.

A munkahely 
a közösségi 
önmegvalósítás tere.

A PwC munkavállalói

816

731

85

81

835

678

157

77

2019 2020

Munkavállalók

Teljes 
munkaidőben 

foglalkoztatottak

Részmunkaidőben 
foglalkoztatottak

Gyakornokok
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Létszámunk beosztás, nemek és kor szerinti eloszlásban

Cégtársak

Munkatársak

Gyakornokok

30-49
között

50-69
között

30 év  
alatti

 30-49
között

50-69
között

30 év  
alatti

 FY19 FY20 

 3 4

 1 1

 FY19 FY20 

122 194

196 204

 8 17

 FY19 FY20 

 44 48

 FY19 FY20 

 11 11

 5 5

 FY19 FY20 

 166 145

 212 164

 11 13

 FY19 FY20 

 37 29

A külföldi kiküldetés 
lehetőségével 

10 
kollégánk élt

A PwC  
menedzsmentjéhez 

2 
kolléga  

csatlakozott

Fluktuáció kor és nem szerinti elosztásban

Nő

Férfi

30 alatt

30-50 között

50 fölött

138

136

103

124

186

166

59

92

1

2

123

88

101

107

170

137

53

50

1

8

Belépők Kilépők

 FY19  FY20

A PwC munkavállalói létszáma kis mértékben folyamatosan változik, 
igazodva a munkaerőpiaci változásokhoz, az éves üzletmenet 
alakulásához és kollégáink egyéni érdekeihez.
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Juttatások A PwC figyel arra, hogy amivel csak lehet, kellemesebbé 
és könnyebbé tegye az itt dolgozók életét. A korlátlan 
mennyiségben fogyasztható kávé hét közben ébren tart 
minket, péntek esténként pedig a cég jóvoltából fröccsel 
üdvözölhetjük a hétvégét. A havi különböző díjmentes 
vagy kedvezményes szakorvosi szűrésekkel, általános 
orvosi konzultációkkal és a heti gyümölcsnapokkal 
vigyázunk az egészségünkre. Számos, kedvezményesen 
igénybe vehető szolgáltatás (masszőr, cipész, szabó, 
tisztító) rendszeresen jön az irodánkba.

ALAPAlapfizetés

Céges bónusz és/vagy értékesítési ösztönzés
Változó 
fizetés

Új üzlet bónusz, leendő munkatárs  
ajánlásáért járó bónusz, projektbónusz

Pénzügyi 
ösztönzés

Azonnali elismerés kártya, lojalitás elismerés,  
sikersztori nyeremények csapatoknak, Key talent program

Egyéb 
ösztönzések

Cafeteria, biztosítás, egészségmegőrzés támogatása, fizetett céges 
szabadnapok, oktatás-fejlesztés, sport, rugalmas munkabeosztás,  

céges események, alkotói szabadság lehetőség, csúcstechnológiájú 
eszközök, gyümölcsnap

Juttatások

A kiegyensúlyozott mindennapok része a mozgás, ezért 
szervezett formában is biztosítunk sportolási lehetőséget 
munka vállalóink számára:

 ■ heti Pilates-óra 
 ■ saját szervezésű csapatjátékok (futball, röplabda) 
 ■ MOL Bubi-bérlet 
 ■ „Lépésszámlálás és Tekerj munkába” házi verseny
 ■ részvétel futóversenyeken
 ■ Summer Fest – nyárzáró sportesemény
 ■ Care4Life – egészséges életmódot támogató program

Az egészséges életmód támogatása
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Fontos cégünknél, hogy a zömében közgazdász 
végzettségű kollégáink a szakmai tréningek mellett 
valami egészen másból is inspirálódjanak házon belül, 
ezért indítottuk útjára a PwC Outlookot, ahol ebédidőben 
mutatunk be a saját könyvvizsgáló, üzleti tanácsadó 
szakmánktól különböző, ámde érdekes és értékes 
embereket. Az évi nyolc alkalomra tervezett, de az idei 
rendkívüli évben 5 megvalósult eseményen aktuális 
közéleti témákkal, a szakmájukban sikeres emberek 
izgalmas történeteivel vártuk munkatársainkat. Az egyórás 
gondolatébresztő beszélgetések vendégei között szerepelt 
zenész, színésznő, költő, rendező, oktatási szakember és 
túsztárgyaló is.

PwC Outlook  
– érdekes történetek, értékes emberek 

Kulturális szolgáltatás 
igénybevételére szóló 

belépő igénylése

Sportrendezvényre 
szóló belépő

Készpénz 
 (Cafeteria készpénz-

ben történő 
megváltása) 

Üzemanyag-kártya 
feltöltés

(Kizárólag céges 
gépjármű használóknak)

Széchenyi 
Pihenőkártya 
(SZÉP-kártya) 

Szálláshely 
alszámla                

Nyelvtanfolyam 
támogatás

Óvodai/bölcsődei 
ellátás díjának 

támogatása                                

Széchenyi 
Pihenőkártya  
(SZÉP-kártya) 

Vendéglátás alszámla                 

Széchenyi 
Pihenőkártya  
(SZÉP-kártya) 

Szabadidő alszámla                   
          

Cafeteria-program 

A 2020. évben választható 
Cafeteria-elemek:   

Fontosnak tartjuk, hogy szakértelmünket és tudásunkat 
ne csak ügyfeleinkkel, hanem házon belül is megosszuk, 
ennek a Lunch & Learn eseménysorozat ad keretet. A 
kollégák belső céges projekteket, szolgáltatásokat (pl. a 
PwC futballjátékosokat elemző és értékelő szoftverét), 
aktualitásokat (a PwC munkavállalói preferencia-felmérését 
és a PwC Vezérigazgatói Felmérés eredményeit) mutatják 
be közös ebéd kíséretében.

2020 júniusában a járványügyi helyzetre tekintettel innova-
tívan szerveztük meg a pénzügyi évünket záró nyári rendez-
vényünket. Mivel a technikai hátterünk adott volt, mindenki 
az otthonából csatlakozhatott a rövid programblokkokhoz. 
Változatlanul a sporté volt a főszerep, kollégáink e-edzé-
seken, karanténtréningen, jógaórán tudtak részt venni, de 
emellett volt koktél- és sütikészítő workshop, borkóstolás, 
online kvíz és tárlatbemutató is.

Lunch & Learn – Egymástól tanulunk

Summer Fest  
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Munkaadó és munkavállaló kapcsolata

Közös célunk, hogy a legtehetségesebb és legkiválóbb szakembe-
rekkel dolgozzunk és olyan kollégáknak tegyük vonzóvá a PwC-t, 
akik azonosulni tudnak velünk és az értékeinkkel. Ehhez fontos, 
hogy a munkáltatói márka ígéretünk ne csak megnyerő, de hiteles is 
legyen.

A PwC globális értékei mentén munkavállalóink az alábbi 
elvárásokat fogalmazzák meg a vállalattal szemben.

A fenti listát érdemes időről időre frissítenünk és validálnunk 
hívósza vainkat. Ezért 2020 tavaszán elvégeztük a régió által kezde-
ményezett CEE Employee Value Proposition felmérést, melyet a 
magyar irodából 287 kolléga töltött ki. A mini-kérdőív eredményei 
alapján a PwC által nyújtott értékek listája valamennyi munkavállalói 
célcsoport (pálya kez dők, tapasztalt kollégák, technológia 
szakemberek) számára az alábbi fontossági sorrendet mutatják:

 ■ a legjobb szakemberekkel van lehetőség együtt dolgozni
 ■ a szakértővé válás lehetősége
 ■ folyamatos fejlődés
 ■ pozitív, tiszteletteljes munkahelyi légkör
 ■ változatos ügyfélkör, iparágak és országok hálózata
 ■ csapatmunka
 ■ gyors szakmai fejlődés
 ■ magas szakmai színvonal
 ■ közös munka szakemberekkel a világ különböző pontjairól

Szakértővé 
válás 

lehetősége

Folyamatos 
fejlődés

Változatos 
ügyfélkör és 

iparágak

Csapatszellem Barátságos 
munka-

környezet

„
10 év munkaviszony után is 
meggyőződésem, hogy itt 
vannak a legjobb kollégák 
– szakmailag és emberileg 
egyaránt.”

„
Számomra az egyik leg von-
zóbb előnye a PwC-nek, hogy 
itt a piac legbefo lyá sosabb 
szereplő ivel, iparági vezetők kel 
van lehetőség együtt dolgozni.”

„
A PwC által biztosított 
rugalmasságot különösen 
nagyra értékelem.”

Ahhoz, hogy a legjobb szakembergárdát magunkénak 
mondhassuk, a legtehetségesebb jelölteket kell felkutatnunk 
és megszereznünk. A PwC humánerőforrás-osztályán belül 
a toborzás és kiválasztás csapatban dolgozó kollégáink 
feladata évről évre a piaci igényekhez igazodóan az új 
kollégák felvétele. Számos platformon, online felületen és 
eseményen vagyunk jelen, ahol a leendő munkavállalóink 
megismerhetik cégünket és a kínált pozíciókat.

Az új belépők első napjukon kisebb csoportokban, 
interaktív formában ismerkednek meg a PwC értékeire 
épülő szakmai és közösségi tevékenységekkel, egy 
általuk választott témába (pl. pro bono önkénteskedés, 
innovációs lehetőségek, digitális készségfejlesztés) pedig 
már első napjukon mélyebben beleáshatják magukat.

Toborzás és kiválasztás

Welcome bites 

„
Számunkra egyaránt 
fontos az egészséges és 

biztonságos munkakörnyezet 
megteremtése, kollégáink 

védelme és a kiválasztási 
folyamatban résztvevők pozitív élménye, 
ezért a többfordulós kiválasztási folya-
ma tunkat teljes mértékben online térbe 
helyeztük át a COVID-19-járvány idején.” 

Kelemen Orsolya,  
Toborzási és Employer Branding vezető
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A PwC küldetése bizalmat építeni a társadalomban 
és fontos problémákat megoldani. Pár hónapja nem 
gondolhattuk, hogy erre a mindennapjainkban azon túl 
is adódhat lehető ség, ahogyan egyénileg viselkedünk, 
hanem abban is, ahogyan együtt cselekszünk a kollégákkal 
a koronavírus terjedésének megállítása érdekében. 
Az elsődleges célunk volt fenntartani az üzletmenet 
folytonosságát és a munka végzés minőségét úgy, hogy 
mindeközben mindent megte gyünk magunk, kollégáink, 
családjaink, és ügyfeleink egészsé gének megőrzése 
érdekében.

Home office

Tech-enabled vállalatként nagy rutinunk van már az 
otthon ról végzett munkában, de most bebizonyosodott, 
hogy a napi feladatainkat zökkenőmentesen el tudjuk látni 
távmunkából.

A PwC-hálózaton belül minden G-Suite-alkalmazás a 
rendel kezésünkre áll, vagyis napi szinten használjuk az 
egymás közötti kommunikációra a Google Meet, Chat stb. 
alkalmazásokat. A videókonferenciák az ügyfeleinkkel is 
kiválóan működnek. A könyvvizsgáló csapatunk általában 
is intenzív online kapcsolatot tart fenn az ügyfelekkel; van 
egy jól bejáratott rendszer, amely a beérkező és kimenő 
leveleket rendszerezi, emellett figyelmeztet a kötelezően 
kiküldendő értesítőkről, adatbekérésekről.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a munkaválla-
lók kiterjedt és naprakész tudással rendelkezzenek, 
ezáltal megfeleljenek a legmagasabb szakmai 
elvárásoknak. Az üzletág-specifikus képzési 
struktú rákat ezek alapján alakítjuk ki, folyamatosan 
fejlesztve és frissítve a tréningkínálatot. A képzési 
palettán szerepelnek a tanácsadás, tárgyalás-
technika, asszertivitás, prezentáció és még számos 
terület fejlesztését elősegítő tréningek.

Munkatársaink jólléte járvány idején

Tréningek

Tréninggel töltött 
órák száma 

97 838 

Évek óta invesztálunk az innovatív megoldásokba a PwC 
Magyarországnál és a globális hálózatban is, a mostani 
körül mények még több online tanulásra adnak lehetőséget. 
2019-ben indult el a „Digitise CEE” programunk, így 
miköz ben közösen szerzünk tapasztalatot abban, hogyan 
tudunk túlnyomórészt otthonról dolgozva jól együttműködni 
egymás sal és ügyfeleinkkel, ez a program a gyakorlatban 
tud kiteljesedni. Hisszük, hogy a pandémia után egy olyan 
kö zös ségként térhetünk vissza az új normális kerékvágásba, 
akik szintet léptek digitális tudásukban és működésük 
megújításában.
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„
Egy teljesen újfajta humánerőforrás-
menedzsmentre van szükség: a 
munkavégzés és közösségépítés 
átkerül egy hibrid világba, 
megváltozik a munkavégzés rendje 
és formája, átalakul a szervezeti 
kommunikáció, előtérbe kerül 
a digitális érettség, és ez mind 
munkatársi, mind vezetői szinten új 
készségeket feltételez. A home office-
nak rengeteg előnye van, többek 
között növeli a szervezeti bizalmat,  
felhatalmazóbbá teszi a vállalati 
kultúrát, javulhat a work-life balance 
és még költségoptimalizálást is 
eredményezhet. Ennek fenntartása a 
jövőben is érdeke lesz a cégeknek.”

Rákos Tímea,
Humán-erőforrás vezető
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Munkatársaink mentális és fizikai egészségének támogatása 
érdekében hetente adtunk tippeket arra vonatkozóan, 
hogy miként birkózzanak meg a bezártsággal, a szociális 
távolság tartás okozta frusztrációkkal, hogyan tudják a 
munkát és a magánéletet szétválasztani, amikor az egész 
család otthon van összezárva. Adtunk ötleteket az otthoni 
fenntartható életmódhoz, az ergonomikus munkaállomás 
kialakításához, online programokon, kurzusokon, kreatív 
játékokon, gyerek programokon való részvételhez, 
projektmenedzsment-tippeket karanténtanuláshoz és 
iránymutatót az új jövő tervezéséhez.

A pandémiás és a távmunkával teli időszakban egyéni 
és cso portos mentális, úgynevezett Resilience coaching 
támoga tást nyújtottunk kollégáinknak annak érdekében, 
hogy lelkileg is egészségesek maradjanak.

A koronavírus-járvány okozta kényszerű home office-ra 
történő átállás minden fennakadás nélkül zajlott, felvettük 
a ritmust és ki így, ki úgy alakította otthoni irodáját. Játékra 
invitáltuk kollégáinkat, hogy megmutassák, honnan és 
hogyan is dolgoznak az irodától távol.

Karanténtippek

Mentális coaching

Mutasd, milyen a home office-od!

„
Azok a munkavállalók vannak előnyben, akik könnyen alkalmazkodnak, kreatívak és 
nyitottak a digitális megoldásokra. Ezek a készségek most előtérbe kerültek, ugyanakkor ez 

az agilis munkavégzés a megfelelő feltételek és támogatás hiányában megterhelő tud lenni.  
Készítsük fel a munkatársakat az új helyzet kihívásaira, legyünk velük állandó párbeszédben, 

kommunikáljunk transzparensen, kérjünk tőlük visszajelzéseket, és építsük be a tanulságokat az új 
működésünkbe. Hosszú távon a munkatársakba fektetett bizalom megtérül.” 

Rákos Tímea,
Humán-erőforrás vezető
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Sokszínűség

A PwC-hálózat elkötelezett a befogadó munkaerő 
létrehozása és támogatása mellett. Különböző kultúrájú 
és hátterű, sokféle tapasztalattal rendelkező embereket 
alkalmazunk. Elkötelezettek vagyunk annak biztosítása 
mellett, hogy mindenki, aki a PwC-nél dolgozik, jól 
érezze magát valódi énjével. A sokszínűség és a 
befogadás előmozdítása és támogatása nem csupán 
helyes döntés, de a befogadó munkahely lehetővé 
teszi számunkra, hogy előnyt kovácsoljunk minden 
munkatársunk eltérő tapasztalatából és nézőpontjából, 
ezáltal jobb eredményeket teremtsünk az érintettjeink és 
a társadalom egésze számára.

Sokszínűségi törekvéseink az alábbi három témára 
fókuszálnak:

 ■ a szülési szabadságról visszatérő munkavállalók 
reintegrációja,

 ■ női karrierutak támogatása,
 ■ rugalmas munkavégzési formák, különös tekintettel a 

gyermekes munkavállalók részére.

Az innovációt, a folyamatos tanulást és szakmai fejlődést 
kínáló vállalati kultúrát építünk, ahol rugalmasan 
dolgozunk, támogatva ezzel a munka és a magánélet 
egyensúlyát.

2019-ben indítottuk el Care4Life platformunkat azzal a 
szándékkal, hogy lehetőséget biztosítsunk munkatár-
sainknak – a már meglévő, illetve újfajta aktivitásokon 
keresztül – arra, hogy a sokszor sűrű hétköznapokban is jól 
érezzék magukat.

Az oldalon az egészséges táplálkozással, fizikai és mentális 
aktivitásokkal, valamint a megelőzéssel kapcsolatos 
tartalmakat, programokat kínálunk.

Rendszeresen átfogó felülvizsgálatot végzünk a javadal-
mazási adatokról nemek és beosztások viszonyla tában (pay 
equity review) annak érdekében, hogy feltárjuk az esetleges 
egyenlőtlenségeket és szükség esetén tudjuk azokat 
módosítani.

Care4Life

Egyenlő bérezés
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Munkaadóként egyik fő célkitűzésünk a vezetői pozícióban lévő nők arányának növelése, a női karrierutak támogatása. 
2019 novemberében csatlakoztunk a Nyitottak vagyunk „Közös Ügy” kampányához, ugyanis hiszünk abban, hogy nőket és 
férfiakat ugyanolyan lehetőségek illetnek meg a munkahelyen és ennek megvalósulásáért közösen kell tennünk. Vállalásaink 
az alábbi témákat érintik:

 ■ részmunkaidős pozíciók arányának növelése,
 ■ rugalmas munkavégzési lehetőségek mértékének növelése,
 ■ szülési szabadságról visszatérő munkavállalók támogatását célzó programok.

A digitális oktatás sok PwC-s szülőt állított nehéz feladat 
elé. Kisgyereket lekötni, az iskolással távtanulni, feladatokat 
beküldeni, miközben a munka tornyosult előttünk és ki sem 
láttunk a feladatokból. Ezért nem csupán nyári tábor ajánlót 
készítettünk, hanem összeállítottunk egy „órarendet" prog-
ramokkal, ötletekkel (pl. torna, mese, kreatív foglalko zások) 
a gyerekeknek. Az összeállítás elkészítésébe még kollégáink 
gyermekei is bekapcsolódtak egy-egy mese felolvasásával.

Közös ügy Kisgyerekes programajánló

„
Hiszek abban, hogy a sokszínűség versenyelőny. 
Több nézőpont, több érdek és sokféle ember arra 
tesz képessé egy céget, hogy az ügyfeleit jobban 
értse, számukra a legjobbat nyújthassa. Sokszínűnek 
lenni ugyanakkor nem könnyű, sok munka megtanulni 
jól együttműködni és figyelni egymásra. Nekünk, 
vezetőknek kell élen járnunk ebben.” 

Lőcsei Tamás, 
vezérigazgató

„
Szeretnénk az apákat is helyzetbe hozni otthon; a 
rugalmas munkavégzés vagy egy gyerek születésekor 
kivehető hosszabb szabadság is ezt az elképzelésünket 
támogatja. Aki már élt ezzel a lehetőséggel, pozitív 
érzésekkel tért vissza, a leendő apukák számára pedig 
biztató példa a jövőre nézve.”

Szűcs Márta,  
Diversity Partner

https://nyitottakvagyunk.hu/hu/kampanyaink/
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Stratégiánk
CR-stratégiánk globálisan és helyi szinten is a jövő gene rá  ciójának fejlesztésére és innovatív üzleti megoldá sok kidolgozására 
fókuszál. Célunk mérhető és tartós pozitív társadalmi és környezeti változások elérése. Éves fenntarthatósági jelentésünk a 
vállalati felelősségvállalási törekvéseinkről biztosítja az átlátha tóságot, illetve hozzájárul az érintetti csoportjaink tájékoztatásához. 
Jelentésünkben bemutatjuk vállalati felelősségvállalási programjainkat, terveinket és azonosítjuk a fejlesztendő területeket is. Azt 
valljuk, hogy alapvető szakmai tevékenységünkkel, tudásunkkal és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásainkkal vagyunk képesek 
hosszú távon és fenntarthatóan értéket teremteni a közvetlen és közvetett érintettjeink számára. Éppen ezért a pénzügyi év során 
minél több kolléga bevonásával kínálunk szakmai segítséget vagy pro bono szolgáltatást például civil szervezetek számára.

A vállalaton belül a CR, mint funkcionális feladat, azaz a CR-straté giához tartozó 
projektek, akciótervek és kezdeményezések koor dinálása, ellenőrzése, valamint 
az egységes belső és külső CR-kommunikáció megvalósítása a Marketing, 
kommunikációs és üzletfejlesztési csapat feladata. A CR koncepcionális, 
illetve stratégiai megtervezése a CR-stratégiai csapat feladata, amelyben a 
mar keting csapat vezetője (Palotai Borbála), a CR-menedzser (Simon Katalin) 
és a Könyvvizsgálati üzletág két cégtársa (Mészáros Balázs és Radványi 
László) mint a CR-munkacsoport szakmai támogatói vesznek részt. A tervezés 
vezérigazgatói tájékoztatással és együttműködéssel történik, a konkrét prog-
ramok megszervezését és végrehajtását munkavállalóink segítik. A PwC éves 
Fenntarthatósági jelentésének tartalmi jóváhagyója Mészáros Balázs cégtárs.

CR-menedzsment

„
Az üzleti 
szereplőknek 
kulcsszerepe van 
a társa dalmi problémák kezelésében. 
A PwC hálózata globá lisan és 
Magyarországon is elkötele zett a 
tudásmegosztás és szakmai segít-
ség nyújtás mellett, felelősségvállalási 
stratégiánk számos eleme oktatási 
tevé keny ségekre és digitális 
korszaknak megfelelő készségek 
fejlesztésére irányul.”  

Mészáros Balázs,  
cégtárs, CR-vezető

Jóváhagyás
CR-partner (Mészáros Balázs) vezérigazgatói jóváhagyással

Stratégiai tervezés
CR-stratégiai csapat: Palotai Borbála (marketingvezető),  
Simon Katalin (CR-menedzser), Mészáros Balázs és Radványi László 
(cégtársak, szakmai támogatók), illetve Szőke Cecília (CEE CR-menedzser 
facilitátorként)

Megvalósítás
A PwC munkavállalói

Projektek koordinálása, kommunikáció

Marketing, kommunikációs és üzletfejlesztési csapat
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Egészség és jóllét 

Munkatársaink jóllétének támogatása alapvető 
feladatunk. Különböző programokkal, rugalmas 
munkavégzési formákkal segítjük azt, hogy a 
minőségi munka mellett minőségi privát idővel 
is rendelkezzenek. Emellett olyan társa dalmi 

ügyek mellé állunk, melyek a hátrányos helyzetűek élet-
körülményeit javítják.

Minőségi oktatás 

Vállalatunk legnagyobb értékét munkatársaink 
jelentik, ezért az ő képzésük, tudásuk 
naprakészen tartása kulcsfontosságú 
sikeres működésünkhöz. Az oktatás, a jövő 
generációinak felkészítése a digitális kor 

kihívásaira a társadalom sikerének záloga, így a tudásunkat 
megosztjuk, illetve elérhetővé is tesszük széles rétegek 
számára.

Nemek közötti egyenlőség

A PwC globális sokszínűségi stratégiájának 
egyik fókuszterülete a nemek közötti egyen-
lőség. Egyenlő lehetőségeket biztosí tunk 
nemtől függetlenül, támogatjuk a női karrier-
utakat és célunk a nők arányának növelése 
vezető pozíciókban.

Tisztességes munka és gazdasági növekedés 

Nem csupán CR-tevékenységeinkkel, de üzleti 
szolgáltatásainkban is azokat a lehetőségeket 
keressük, amelyekkel hozzájárulhatunk a 
fenntartható fejlődéshez helyben és globális 
szinten egyaránt. A változás motorjaként 

támogatjuk ügyfeleinket a fenntartható fejlődést előmozdító 
programjaikban, a fenntarthatóság szempontjait integráltuk 
az általunk kínált szolgáltatásokba, működésünkben 
alkalmazzuk a legkorszerűbb digitális technológiát, csaknem 
ezer embernek kínálunk munkát, a költségvetési (adó)
befizetéseink jelentősek.

Fellépés az éghajlatváltozás ellen

Kiemelt figyelmet fordítunk környezeti 
terhelésünk csökkentésére, irodai 
környezetbarát megoldásokat alkalmazunk 
és törekszünk az üzleti utak számának 
mérséklésére.

A PwC fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét a 
szol gál tatásaink eredményeként létrehozott pénzügyi és 
társadalmi hozzáadott értékek jelzik. Munkatársaink tudása 
és képességei által a legégetőbb problémákra kínálunk 
megoldásokat, ezáltal bizalmat építünk. 

A PwC 2002 óta büszke aláírója az ENSZ Globális Megálla-
podásának (UN Global Compact, UNGC) és elkötelezettek 
vagyunk az abban foglalt 10 emberi jogi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és korrupció-ellenességi alapelv mellett. 
Tevékenységünkről minden évben a Communication in 
Progress című dokumentumban számolunk be. Legutóbbi 
jelentésünk itt érhető el.

Vállalati működésünket és stratégiánkat az ENSZ 2015-ben 
elfogadott 17 Fenntartható Fejlődési Céljához és az azokban 
megfogalmazott vállalásokhoz igazítjuk. A 17 Fenntartható 
Fejlődési Cél közül azokat helyeztük stratégiánk fókuszába, 
melyeket iparágunk a leghatékonyabban tud befolyásolni, és 
amelyek a legnagyobb lehetőséget kínálják számunkra.

Felelősségvállalási stratégiánk

https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-responsibility/pwc-un-global-compact-communication-on-progress-2019.html
https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-responsibility/pwc-un-global-compact-communication-on-progress-2019.html
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Közösségi stratégiánk 

A PwC 2018-ban közzétett közösségi befektetési 
straté giá jának értelmében globálisan 15 millió ember 
képzéséhez és képes sé geinek fejlesztéséhez járu-
lunk hozzá 2022-ig. A lehetőségek maximalizálása 
(Maximising Potential) keretrendszer három célcso-
portra fókuszál: oktatási szereplők, civil szervezetek, 
valamint közösségi és mikrovállalkozások.

Szociális és  
mikrovállalkozások

Szakértelem
 és 

oktatás
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A jelentés írásának idején már 8,5 millió ember lehető-
ségeit javítottuk különböző képzésekkel, programokkal. 

2019 szeptemberében hirdettük meg New world. 
New skills. programunkat, melynek célja felkészíteni 
a társadalmakat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. 
Ennek részeként számos szervezettel működünk 
együtt hátrányos helyzetűek képzésének érdekében, 
és globálisan ingyen elérhetővé tettük bárki számára 
a Digital Fitness nevű alkalmazást, mellyel a digitális 
készségek és a technológiai tudás hatékonyan 
fejleszthető.

Emellett globális megállapodást kötöttünk az UNICEF-
fel, szintén a fiatal generáció digitális tudásának 
fejlesztése érdekében. A Generation Unlimited 
szektorokon átívelő együttműködés célja hozzáférést 
biztosítani 1,8 milliárd fiatalnak az oktatáshoz és 
készségeik fejlesztéséhez, hogy sikeres felnőtté 
váljanak.
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Környezeti stratégiánk

A PwC globális környezeti stratégiája  
három pillérre épül.

Hatékonyság-ösztönzéssel csökkentjük 
karbonlábnyomunkat (az üzleti utazások 
mértékének csökkentésével és hatékony online 
üzleti megoldások használatával).

Elektromosáram-fogyasztásunkat 2022-re  
teljes mértékben megújuló forrásokból biztosítjuk.

A légiközlekedésünk okozta kibocsátást  
2019-től 100%-ban ellentételezzük.

Hatásunk mérése és 
megértése

Törekvéseink 
eljuttatása szélesebb 

kör számára, 
beszállítói láncunk 

felé

Légiközlekedési 
szokásaink 
átalakítása

Megújuló 
energiaforrásokra 

történő átállás

Elkerülhetetlen 
kibocsátások  
ellentétezése

Hatékonyság-
ösztönzés

A PwC számos szén-dioxid-kibocsátást ellensúlyozó projektet támogat a légiközlekedésünkből származó káros hatások 
enyhítése érdekében. Ezek a projektek nemcsak a szén-dioxid-kibocsátást csökkentik, hanem lehetővé teszik azt, hogy 
felelősséget vállaljunk a tevékenységünk kiváltotta hatásokért, miközben hosszabb távú megoldásokat keresünk.

Megközelítésünk egyes elemei:     

A PwC 2030-ra nettó nulla karbonkibocsátásra tett vállalást

A PwC világszerte - tudományos alapokon nyugvó – elkötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy 2030-ig nullára csökkenti 
a működéséből fakadó üvegházhatású gázok kibocsátását. A PwC a következő 10 évre dekarbonizálja működését, beleértve az 
utazási lábnyomot, valamint fennmaradó kibocsátására szén-dioxid-eltávolítási projektekbe invesztál. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

 ■ A PwC kötelezettséget vállal működésének és ellátási láncának dekarbonizálására, amely magában foglalja az ügyfelek 
kiszolgálásának átalakítását (ld. online megbeszélések arányának növelése, nem csak járványhelyzetben), az utazások 
tartós csökkentését és a nulla szén-dioxid-kibocsátású energia fokozott használatát.

 ■ A klímaváltozás, valamint más környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezők következményeit beépíti az 
ügyfelekkel végzett munkába, a stratégiától a megvalósításig.

 ■ A PwC változatlanul azon dolgozik, hogy fejlessze a vállalati beszámolási standardokat (a magyar iroda 2012 óta készít 
fenntarthatósági jelentést és fenntartható üzleti megoldásokat nyújtunk ügyfeleinknek), amelyek elősegítik az átfogó nem-
pénzügyi jelentéstételi gyakorlatot.

 ■ A vállalat továbbra is elkötelezett hosszú távú kutatási és együttműködési programok iránt, közösen más vállalatokkal, 
politikai döntéshozókkal és nem-kormányzati szervezetekkel a nettó nulla gazdaságra való áttérés felgyorsítása 
érdekében. (Aktív szerepünk van az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításával kapcsolatos szakmai munkában, 
valamint helyi szinten együttműködünk többek között a BCSDH-val és az ÖKÁ-val)
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Egységes mérőrendszer a PwC globális 
hálózatában

A PwC tagvállalatainak éves kötelező jelentéstétele minden üzleti 
év végén (július 31-ig) történik. Ennek keretében számot adunk 
közösségi és környezeti teljesítményünkről és a hálózat tagjainak 
összesített adatai a PwC globális éves jelentésébe (Global Annual 
Review) kerülnek.

A PwC globális eredményei a 2020-as pénzügyi évben

82 906 447 24 770 769 15 453 80964 461 431

187 592 456 (FY19 187,5 m)

Pénzbeli és  
tárgyi adomány

Önkéntes 
órák

Menedzs  -
ment  

költ sé gek

Pro bono és csökkentett összegű 
megbízások

26 246 21 618

47 864 (FY19 61 284)

Készségalapú 
önkéntesek

Általános önkéntes tevékenységben 
részt vevők

640 298 176 507

816 805 (FY19 925 818)

Készségalapú önkéntes 
munkaórák

Általános önkéntes 
munkaórák

Közösségi befektetések (USD)

Önkéntes munkatársak (fő)

Önkéntes munkaórák (óra)

Összes karbonkibocsátás

FY20

432 372 t CO2
FY19 599 258 tonna CO2

Légiközlekedésből származó karbonkibocsátás

FY20

357 998 t CO2
FY19 504 962 tonna CO2

mailto:https://www.pwc.com/gx/en/about/global-annual-review-2020.html?subject=
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Közösségi kezdeményezéseink 
-#pwctegyunkerte

A PwC küldetése világszerte 
az, hogy bizalmat építsünk 
a társadalomban és fontos 
problémákat oldjunk meg. 
Hisszük, hogy az üzleti 
életnek kulcsszerepe van 
a társadalmi kihívások 
kezelésében.
Ma a társadalmakat megalapozó rendszerek olyan kihívá-
sokkal küzdenek, mint soha korábban. Üzleti szereplőként 
felelősséggel tartozunk ezen rendszerek fejlődésének 
aktív támogatásáért, hogy azok szélesebb körű hasznot 
hozzanak a közösségek számára.

Ez különösen fontos a gazdasági növekedés és a társa-
dalmi haladás közötti növekvő ellentmondás össze-
függésében. Hosszú évek óta három erő – a globalizáció, 
a digitalizáció és a technológia – hajtotta a globális 
gazdaság növekedését, és ezáltal sok ember életének 
folyamatos javulását ered mé nyezte. Ugyanakkor számos 
országban nagyfokú bizal matlanság és elégedetlenség 
is tapasztalható a népesség növekvő részeiben, hiszen a 
javakhoz való hozzáférés és az abból származó előnyök 
egyenlőtlenül oszlanak meg a Föld különböző részein, 
illetve a különböző társadalmi csoportokban. Ahhoz, 
hogy az okokat tudjuk kezelni és változást generálni, a 
társadalmi és gazdasági rendszerek átrendezésére van 
szükség – ideértve az üzleti élet mindkettőben betöltött 
szerepének megváltoztatását is.
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Önkéntes nap

2014 óta tartunk önkéntes napot, amely a legtöbb 
kollégánkat megmozgató közösségi programunk. 2019 
őszén több mint 350-en látogattunk el csaknem 50 nonprofit 
szervezethez: alapítványokhoz, iskolákhoz, társadalmi 
vállalkozásokhoz, hogy közösen ismerkedjünk meg az 
ott élő, dolgozó emberekkel és segítsünk nekik egy-egy 
számukra fontos ügyben.

Mit jelent kollégáinknak ez a nap és milyen 
jó ügyek mellé álltak még?  
Összefoglaló videónkból kiderül.

Charity Week

Decemberben, az ünnepekre hangolódás jegyében fontos 
ügyekre hívtuk fel a figyelmet. Az egyhetes program 
részeként volt jótékonysági süteményvásár, ahol a 
munkatársak által készített finomságok árából egy kollégánk 
gyermekének alapítványát támogattuk. Emellett az adventi 
vásáron társadalmi vállalkozások árulták portékáikat és vért 
is lehetett adni.

Teremfelajánlás 

Irodaházunk, az Eiffel Palace kialakításának köszönhetően 
rendelkezünk egy olyan konferenciaterülettel, ahol 
lehetőségünk van külső és belső szakmai vagy éppen 
közösségi események megszervezésére. Az elmúlt pénzügyi 
évünkben különböző szervezeteknek, illetve civil események 
számára ajánlottunk fel közel 152 órányi térítésmentes 
teremhasználatot.

1% kampány

Fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink a társadalmi 
felelősségvállalást a munkahelyükön kívül is magukénak 
érezzék, így minden évben kampányt indítunk azért, hogy 
felhívjuk figyelmüket a személyi jövedelemadó 1 százaléka 
felajánlásának fontosságára. Szokás szerint listát állítottunk 
össze együttműködő szervezeteinkről és alapítványokról, 
valamint kollégáink is javasolhattak általuk ismert és 
támogatott szervezetet.

Véradás 

A Magyar Vöröskereszttel évente három alkalommal 
szervezünk irodaházunkban véradást. A koronavírus-járvány 
miatt idén csak kettőt sikerült tartanunk, 65 fő részvételével. 
Ezekre az alkalmakra nem csupán a PwC Magyarország 
dolgozóit invitáljuk, hanem az Eiffel Palace többi bérlőjét is, 
ezáltal is növelve az akció pozitív hatását. 

Megjegyzés: a véradásra jelentkezők száma minden alkalommal 
magasabb annál, mint azoké, akik végül a szűrővizsgálatokat 
követően vért adhatnak. A jelentésben az utóbbi adatot közöljük.

Tárgyi adományok  
pénzbeli értéke: 

2 251 000 Ft

Az idei Charity Week  
számokban

Adventi 
vásár
6 szervezet,  
1 kórus 

Véradás
33 véradó

 A Superar Zeneművészeti 

 Programban részt vevő 

 Burattino Iskola kórusa emelte 

 a vásár hangulatát

 Kőmíves Krisztától jobban senki 
 sem sales-elte a süteményeket

 Molnár Ricsi multitaskingol 

pwc.com/hu/cr

Jótékonysági sütivásár
Sok ügyes cukrász + több mint 
30-féle sütemény + egy lelkes 
barista + rengeteg édesszájú, 
jótékony kolléga = 300 000 
forint, amivel Hornischer Anikó 

kisfiának, Tominak 
a gyógykezelését 
támogathatjuk

https://www.youtube.com/watch?v=VctjMhQVTY8
https://www.youtube.com/watch?v=VctjMhQVTY8
https://www.youtube.com/watch?v=VctjMhQVTY8
https://www.youtube.com/watch?v=VctjMhQVTY8
http://pwc.com/hu/cr
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Általános önkéntes tevékenységek

Önkéntes órák 
száma

Kedvezményezettek 
száma

PwC önkéntes 
résztvevők száma

2781 53 358

„
Egyrészt a kórházi barátokat 
megkérdezve, hogy konkrétan 
mire van szükség, kiderült, hogy 
arcvédő pajzsok (shieldek) egyálta-
lán nincsenek. Felkutattam egy kis 
céget egy nagyon jóindulatú és lelkes vezetővel és 
az ő segítségükkel, valamint a saját pénzünkkel és 
energiánkkal sikerült 5000 db pajzsot legyártani és 
eljuttatni a rászorulóknak. Másrészt kollégáimmal 
együtt felderítettük a kórházi szükségleteket és a PwC 
vezetésének és CR/Marketing csapatának köszön-
hetően a munkavállalók is hozzájárulhattak a segítség-
nyújtáshoz. Pillanatok alatt összegyűlt a pénz a 
felsze relésekre, én pedig boldogan mentem és vittem 
a kórházakba a mosó-szárítógépeket, a hűtőgépet stb. 
Védőruhán át is látszó mosolyokkal, hálás köszönettel 
és emberi történetekkel találkoztam.”  

Szalóki Kata,  
Government Advisory

Kollégáink számos önkéntes tevékenységben vesznek részt 
folyamatosan, de erre a karanténidőszak alatt különösen nagy 
szükség volt.

„
A koronavírus okozta 

korlátozások igazán megne-
hezítették az idén érettségiző 

középiskolások felkészülését. A 
Studium Generale diákszervezet tagjaként 

áprilisban hét középiskolásnak segítettem 
az emeltszintű történelem érettségire való 
felkészülésben online tanórák megtartásával. 
Igazán hálásak voltak a lehetőségért, hiszen 
nagyon hiányolták a személyes interakciókat, 
amit online platformon teljes osztályokkal 
nehéz kivitelezni, így viszont bátrabban 
kérdeztek és az érettségi témák is személyre 
szabottabbak voltak. Azóta is tartom velük a 
kapcsolatot, csupa jó hír érkezett tőlük!:)”  

Ardelean Anett,  
Advisory

Munkavállalói adománygyűjtés kórházaknak, szociális 
intézményeknek

Március közepén a frontvonalban dolgozók védelmére 
munkavállalói gyűjtést hirdettünk meg, melyre közel 
3 millió forint felajánlás érkezett a munkatársaktól. Az 
adományokból számos egészségügyi és szociális intézményt 
támogattunk eszközökkel: egy-egy mosó- és szárítógépet 
vásároltunk a budapesti Szent János, Szent Imre és az 
ajkai Magyar Imre Kórháznak, valamint a Korányi Frigyes 
Pulmonológiai Intézetnek, hűtőgépet a SOTE Sürgősségi 
Betegellátó Osztálynak, légtisztítót és arc shieldeket 
a Honvéd Kórháznak, mosható szájmaszkokat és arc 
shieldeket a szombathelyi Markusovszky Kórháznak, illetve 
szintén mosható szájmaszkokat több gödöllői szociális 
intézménynek. Emellett vásároltunk húszezer darab tollat 
az Országos Vérellátó Szolgálatnak a véradásokhoz, 
valamint 500-500 ezer forint pénzadománnyal segítettük 
a Semmelweis Egyetem Alapítványt és az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványát.
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Készségalapú önkéntes tevékenységek

Szellemi önkéntes 
munka

Pro bono 
megbízások

Csökkentett díjú 
megbízások

New world. New skills. 
önkéntes munkák

PwC önkéntes 
résztvevők száma

Önkéntes órák 
száma

Kedvezményezettek 
száma

443 45 1445

5 23 615,8

3 14 363

134 34 284,5

New world. New skills.

Az emberek meglévő készségei és a munkaerőpiac által megkövetelt – a digitális világban 
történő boldoguláshoz szükséges – készségek közötti növekvő eltérések kezelése sürgető 
feladat és egyben lehetőség a PwC számára.

Globális vállalati felelősségvállalási stratégiánkban azt vállaltuk, hogy 15 millió ember, köztük 
civil szervezetek, valamint társadalmi és mikrovállalkozások potenciálját maximalizáljuk 2022-
re. Ez a programunk képezi az alapját közösségi kezdeményezéseinknek és nyújt keretet 
a helyi társadalmi problémák kezeléséhez. Hisszük, hogy együttesen jelentős változásokat 
tudunk elérni az állampolgárok képzését, digitális tudását illetően, ami kulcsfontosságú a 
társadalmi egyenlőtlenségek javításához.

A technológia mindenütt jelen van. Előnyei áthatóak és alapvetően megváltoztatják a világot, 
amelyben élünk. Korábban elszigetelt területeken biztosítja az információkhoz való hozzá-
férést, hozzájárul a várható élettartam növekedéséhez, megváltoztatja a rendel kezésre álló 
termékek és szolgáltatások körét, növeli a hatékonyságot és a szervezetek reakció készsé gét. 
Ugyanakkor a technológia folyamatos fejlődése és gyorsasága olyan kihívásokat is eredmé-
nyeztek (ld. egyenlőtlenségek, munkahelyek elvesztése, intézményi kudarcok, társadalmi 
rétegek leszakadása, a magánélet elvesztése, túlzott pazarlás), amelyeket kezelni szükséges.

Ahhoz, hogy a technológiát pozitív változások szolgálatába állítsuk, és az mindenki életére 
pozitív hatással legyen, az oktatásnak és a megfelelő készségek meglétének kulcssze-
repe van. A technológia felelős használatához meg kell tanulnunk, értenünk kell annak 
keze lé sét minden előnyével és hátrányával együtt. A PwC globális New world. New skills. 
kezdeményezése a digitális világ megismertetését, az érvényesüléshez szükséges képessé-
gek megszerzését tűzte zászlajára.

Az oktatás a versenyképesség egyik alappillére egy társadalom és az egyének számára 
egyaránt. A gyors technológiai változásokra való felkészülést nehezen tudják támogatni a 
hagyományos képzési modellek, ezért napjaink oktatáspolitikája kihívásokkal teli a világ 
szinte minden részén. Ez magával hozza azt a tényt is, hogy minden korábbinál nagyobb 
jelentőséggel bír az élethosszig tartó tanulás. A globálisan elfogadott fenntartható fejlődési 
célok (SDG-k) között a minőségi oktatás is szerepel. Cégünk alaptevékenységéből kifolyólag 
ennek támogatását, a hazai oktatási rendszer fejlesztéséhez való hozzájárulást saját 
eszközeinkkel fókuszterületnek tekintjük.

„
A PwC két korábbi megbízása során dolgozott a Mesterséges 
Intelligencia Koalíció szervezeti hátterét jelentő Digitális Jólét 
NKft-nek. Az egyik megbízatásunk a Mesterséges Intelligencia 

Innovációs Központ működési modelljének kialakítása, tehát 
annak a stratégia után létrejövő szervezetnek, amely az MI-öko-

szisztémát támogatja és szervezi széles feladatrendszerrel. A másik 
pedig magának a stratégia elkészítésének tanácsadói támogatása. A Koalíció 
szakmai vezetőjével közösen írtuk meg a stratégia szövegét a Koalíciós szakértői 
inputok alapján, illetve szerveztük a szakértői véleményezéseket, nemzetközi 
kitekintést hoztunk, strukturáltunk, támogattunk és vizuális megjelenítést adtunk 
a stratégiának.”  

Stéger Csilla,  
Government Advisory, oktatási szakértő

https://ai-hungary.com/files/de/9b/de9b302fdf9b5a57901c1fce977273b4.pdf
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„
Az állami támogatási téma kör általában újdonság a hallgatók 
számára, keve sen foglalkoznak vele a minden napok során, 

így a célom minden esetben az, hogy egy olyan általános, 
átfogó képet adjak át a hallgatóknak, különösen az állami 

támogatás fogalmáról, amely segítségével munkájuk során vagy 
a mindennapi hírek olvasása közben felismerik, ha (esetlegesen tiltott) állami 
támogatásról van szó.”

Remetei Filep Zsuzsanna, 
Tax & Legal Services

„
Évente általában két alkalommal kapunk felkérést az 
oktatásra, illetve gyakorlat megtartására „Könyvvizsgálati 
bizonyítékok” témakörben a Budapesti Corvinus Egyetem 
Számvitel mesterszakos hallgatói részére. A visszajelzések 
alapján nagyon érdekesnek találták az előadásunkat, és 
több hallgatóval találkoztunk a PwC által meghirdetett eseményeken is, (pl. 
Assessment Centeren) valamint később audit kollégaként is. Volt olyan munka-
társunk, aki azt mondta később, hogy részben a mi előadásunk miatt is 
választotta a PwC-t.”  

Kőmíves Kinga, 
Assurance

Oktatási digitális iránymutatás tanároknak, szülőknek

A járványhelyzet miatt szükségszerű új oktatási forma kialakítása során nem volt könnyű 
eligazodni az alkalmazások között, illetve elsajátítani azok használatát. Ezért készítettünk 
egy kiadványt, melynek infografikái a digitális oktatás egyes lépéseit foglalták össze: 
kezdve az eszközökkel való ellátottság felmérésétől az egységes platform kialakításán át a 
számonkéréshez és rendszeres kommunikációhoz használatos különböző alkalmazásokig.

Internetbiztonsági órák gyerekeknek

A PwC globális képzési kezdeményezése – New world. New skills. – keretében a RAS-on 
(Risk Assurance Services) dolgozó szakértőink 10-11 éves diákoknak segítenek abban, 
hogyan igazodjanak el biztonságosan a kibertérben. Online órák keretében olyan témákról 
beszélgetünk a diákokkal, mint a cyberbullying, a személyes adatok védelme vagy a 
mobilapplikációk biztonságos használata. A 2020-as pénzügyi évben 40 tanulónak tartott 
szakértőnk kiberbiztonsági órát.

Digitális oktatás  
– de hogyan?

Előkészítés
 ■ elérhetőségek begyűjtése: diák + szülő
 ■ technológiai háttér felmérése: számítógép, tablet, mobiltelefon, net
 ■ egységes, közösen használt platform kiválasztása 
 ■ tanulók meghívása a csoportba
 ■ rendszeres munkarend kialakítása: napi/heti bontásban a teendők
 ■ események, határidős feladatok, konzultációk időpontjának 

rögzítése naptárban
 ■ folyamatos visszajelzés diáknak, szülőnek

Tanulásszervező keretrendszerek  
- vezessünk mindent egy helyen!

Nagyméretű fájlokat itt 
oszthatunk meg:

1

Digitális pedagógia   =  távolról frontális oktatás 

© 2020 PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Minden jog fenntartva 
Ez a kiadvány kizárólag általános tájékoztatásul szolgál és nem minősül szakmai tanácsadásnak

Előkészítés1

Tananyag átadása2

Számonkérés és értékelés3

Kommunikáció4

Tananyag átadása
 ■ kurzusok létrehozása
 ■ feladatok kiosztása

Gyakoroljuk a 
tanultakat!

Kreatív témafeldolgozáshoz 
használhatjuk ezeket: 

Könyvekből, kurzusokból  
önállóan feldolgozható anyagok:

Tankönyvkatalógus

2

© 2020 PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Minden jog fenntartva 
Ez a kiadvány kizárólag általános tájékoztatásul szolgál és nem minősül szakmai tanácsadásnak

Digitális oktatás  
– de hogyan?

Előkészítés1

Tananyag átadása2

Számonkérés és értékelés3

Kommunikáció4

Alapvetően három módon folytatunk tudásmegosztó, fejlesztő tevékenységet:  
pro bono szolgáltatások nyújtásával, oktatással és mentorálással.



32  I  Fenntarthatósági jelentés – 2019. július 1. – 2020. június 30.

Civil Mentoring 

Pro bono mentoring programunkat negyedik alkalommal 
hirdettük meg nonprofit szervezetek számára. A tematikát 
a pályázó szervezetek igényeihez igazítottuk, egyúttal 
figyelembe véve a korábbi évek tapasztalatait is. Az öt 
modulból álló képzéssorozat témái között szerepelt: ars 
poetica megfogalmazása, motiváció, célkitűzések; válság-
intézkedések; üzleti tervezés; vállalati kapcsolatok és 
szolgáltatásfejlesztés.

Az elsajátított ismeretek segítségével tartott prezentációk 
alapján hat szervezetet választottunk ki, melyekkel egy 
hathónapos mentoringprogrammal folytatjuk az együtt-
működést. A közös munka során a PwC munkatársai 
egy konkrét projekt (pl. megvalósíthatósági tanulmány, 
szervezeti struktúra, fenntartható bevételi források) 
kidolgozásához nyújt szakmai támogatást a szervezeteknek.

A negyedik - 2020-as - évfolyam nonprofit résztvevői: 

Felelős Gasztrohős Alapítvány
Találj Magadra Egyesület
Rehab Critical Mass Alapítvány
Siketvakok Országos Egyesülete
Élményalap
Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos 
Szövetsége (RIROSZ)
Káposztási Családok Egyesülete
Afrikáért Alapítvány
Magyar Rákellenes Liga

Önkéntes napi képzés

Szakértőink ingyenes képzésnapot tartottak a nonprofit 
szféra képviselőinek többek között adózás, az információ-
biztonság alapjai, vállalati kapcsolatok kialakítása, 
prezentációkészítés, a közösségi média használata és 
szolgáltatás fejlesztés témakörökben októberi önkéntes 
napunk keretében.

PwC önkéntes 
résztvevők száma

12

Önkéntes órák 
száma

199,5

Kedvezményezettek 
száma

9

PwC résztvevők 
száma

10

Tudásalapú 
önkéntes órák

31

Kedvezményezettek 
száma

51

Civil mentoring programunk résztvevői

https://www.pwc.com/hu/hu/rolunk/cr/civil_mentoring.html
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Érintettjeink

Jelenleg a vállalatok a COVID-19-járvány okozta válság 
miatt kénytelenek újragondolni stratégiájukat. Most minden 
korábbinál fontosabb az alkalmazottak és a közösségek 
iránt érzett felelősség. De nem csupán arról van szó, 
hogy a szervezetek jó vállalati polgárok legyenek, hanem 
ezt valamennyi érdekelt fél irányába is demonstrálni és 
kommunikálni szükséges. Az átláthatóság ugyanis növeli 
a bizalmat és a bizalom hosszú távú részvényesi értéket 
teremthet. A megbízható információk közlése tehát 
kulcsfontosságú valamennyi érdekelt fél számára.
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Érintetti csoport Kommunikációs eszközök
Együttműködési formák  

FY20-ban
Fejlesztési lehetőségek

Munkavállalók

Munkavállalói elégedettségi 
felmérés; éves teljesítmény értékelés; 
rendszeres karrier-megbeszélések és 
coaching; munkavállalóknak szóló 
PwC-s rendezvények; belső magazin 
kollégáknak; hírlevelek

Idén a Covid-járvány miatt nem végeztünk dolgozói elégedettségi felmérést, ugyanakkor 
számos, a munkatársak mentális és fizikai egészségét célzó kezdeményezést vezettünk be. 

Belső rendezvényeinket az online térbe tereltük, belső magazinunkban a munkatársak 
egymást inspirálják történeteikkel. 

Folyamatos technológiai újításokkal fejlesztjük belső folyamatainkat, valamint kínálunk 
naprakész eszközöket a tudásbővítéshez. 

Újra elindítani a dolgozói elégedettségi felmérést. 

Munkatársaink jóllétének biztosításához kiemelt figyelmet fordítunk a 
dolgozók mentális egészségének támogatására.

Olyan programok indítása, melyek a személyes kapcsolattartási formák 
beszűkülésének ellenére a közösséghez tartozás élményét biztosítják.

A szakmai tudástárak további bővítése, tudásmegosztás, szektorok közötti 
együttműködés facilitálása.

Ügyfelek
Hírlevelek, szakmai események, 
tanulmányok, közösségimédia-
kampányok, tenderek

A kapcsolatépítés és a PwC szakmai hozzáértésének demonstrálása számos 
rendezvényen, pl. Vezérigazgatói Felmérés és Future of Finance kutatások bemutatója, 
borvacsorák, Aréna-beli programok.

Szakmai kiadványaink pl.: a mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra, 
munkavállalói preferenciák, világgazdasági előrejelzés 

Az ügyfélélmény optimalizálása környezeti szempontok figyelembevételével.

A „felhasználói” élmény növelése online eseményeken.

A Covid okozta gazdasági károk enyhítése, személyre szabott szolgáltatások 
bevezetése.

Beszállítók
Hagyományos beszállítói 
párbeszédek, tenderek, visszajelzés

Felelős, minősített beszállítókkal dolgozunk. Felelős beszállítók arányának további növelése.

Állami és 
szabályozó 
testületek

Részvétel szakmai fórumokon, 
kiadványok, felmérések, 
szakmai szervezetekben tagság, 
sajtóközlemények

Közös események, pl. a Covid ideje alatt NAV-szakértők bevonása az online előadásokba. 
Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve Magyarország mesterséges 
intelligencia stratégiájának elkészítése; részvétel a Mesterséges Intelligencia Innovációs 
Központ működési modelljének kialakításában.

Szakmai anyagok véleményezése, aktív részvétel az előkészítésben, mint 
konzultációs partner. A szabályozói és az üzleti szféra közötti párbeszéd 
elősegítése. 

Jövő generációja, 
potenciális 

munkavállalók

Fiatalok körében végzett felmérések; 
részvétel állás börzéken, karrier- 
és nyílt napokon, tanulmányi 
versenyeken; fiataloknak 
szóló projektek, pályázatok; 
közösségimédia-kampányok 

Felsőoktatási állásbörzéken való részvétel, a Covid idején online elérhetőség, munkavállalói 
preferencia-felmérés

Employer branding aktivitások erősítése.

Helyi közösségek, 
nonprofit 

szervezetek

Részvétel szakmai fórumokon, 
eseményeken; együttműködés 
nonprofit projektekben; önkéntesség; 
pro bono-szolgáltatások; képzések; 
tagságok

Civil Mentoring Program, civil képzésnap, civil hírlevél, pro bono és csökkentett árú 
szolgáltatások nyújtása.

Együttműködés szakmai szervezetekkel, pl. BCSDH, ÖKA, Civil Impact. 

Jó gyakorlatok folytatása és megosztása, minél több munkavállaló bevonása 
az aktivitásokba, civilek közötti együttműködés facilitálása.

A képzési programok során a digitális fejlesztés arányának növelése. 

Média
Hírlevelek, szakmai események, 
tanulmányok, közösségimédia-
kampányok, nyilatkozatok

Sajtóközlemények, szakértői interjúk, szakmai cikkek, háttéranyagok készítése
Folyamatos médiajelenlét a PwC szakértőinek megszólaltatásával releváns 
témák kapcsán.

Alumni
Alumni-klub, események, hírlevelek, 
alumni-magazin, közösségi média, 
képzésekre meghívó

Circle – informatív magazin a volt kollégáknak évi két alkalommal. További kapcsolatépítési és -ápolási lehetőségek generálása. 

Kapcsolatunk érintettjeinkkel
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Munkavállalók

A PwC célja a legjobb munkaadónak lenni a legtehetsé-
gesebb munkavállalók megszerzésén és megtartásán 
keresztül. Ezért kiemelten fontos, hogy szakértőink számára 
biztosítsuk a fejlődés lehetőségét, a példamutató vezetői 
magatartást és az egyenlő bánásmódot, valamint elismerjük 
a kiváló teljesítményt. Arra törekszünk, hogy rugalmas 
munkakultúrát alkalmazzunk, megteremtsük a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyt, programokkal támogassuk 
munkatársaink jóllétét és dolgozóinkat kimagasló teljesít-
ményre, a digitális technológiában való jártasság megszer-
zésére, folyamatos tudásfejlesztésre motiváljuk. A munkaidőn 
kívüli, társainkkal együtt töltött alkalmak és sikerek 
megünneplése szintén kulcsfontosságú, hiszen elősegítik a 
közösséghez tartozás érzését. 

Arra törekszünk, hogy szakembereinket olyan készségekkel 
és képességekkel ruházzuk föl, melyekkel sikeresen érvénye-
sülnek korunk változó, digitális világában.

A jövő generációja, potenciális munkavállalók 

Ahhoz, hogy a legjobb szakembergárdát magunkénak 
mondhassuk, a legtehetségesebb jelölteket kell felku tat-
nunk és megszereznünk. A PwC toborzási csapata számos 
egyetemi karriernapon vesz részt, kollégáink az elmúlt 
pénzügyi évben 12 felsőoktatási intézményben oktattak, 
illetve jelentek meg vendégelőadóként.
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Ügyfeleink

Több mint három évtizede vagyunk jelen a hazai pénzügyi, 
tanácsadói piacon és ezidő alatt a hazai multinacionális, 
illetve magántulajdonban lévő vállalatok legtöbbjével 
kapcsolatba kerültünk munkánk során. Vezetőink és 
kollégáink számára az ügyfelek ismerete, kiszolgálása és 
nem utolsósorban véleménye a legfontosabb. 

Annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalú 
szolgáltatást tudjunk nyújtani, illetve a személyre szabott 
elképzeléseket a gazdasági környezet változásainak 
megfelelően tudjuk teljesíteni, törekszünk a többirányú, 
hatékony kommunikáció kialakítására a hazai 
vállalkozásokkal.

Ügyfeleinkkel több platformon szervezünk egyeztetési, 
találkozási és beszélgetési lehetőségeket. A személyes 
ügyfélmegbeszéléseket számos üzleti esemény, szakmai 
rendezvény, tréning, kulturális és sportesemény egészíti ki. 

Ügyfélelfogadás és -megtartás 

Cégünk Magyarországon is bevezette a PwC International 
saját tulajdonát képező, döntéstámogató rendszeren 
alapuló ügyfélelfogadási eljárását (Acceptance and 
Continuance – A&C). A rendszer alapja, hogy a megbízáson 
dolgozó munkacsapat, az ágazati szakemberek és a 
kockázatkezelési szakemberek közösen megvizsgálják, 
hogy egy meglévő vagy potenciális ügyféllel kapcsolatban 
fennálló kockázatok kezelhető mértékűek-e, és szándé-
kunk-e az adott ügyféllel, annak vezetőségével és tulaj-
dono saival kapcsolatba kerülni.  

Ügyfélelégedettségi felmérés 

Több éve alkalmazzuk ügyfeleink véleményének megisme-
résére online ügyfél-elégedettségi felmérésünket (Client 
Feedback Program). Ügyfeleink elmondhatják vélemé-
nyüket, amely alapján értékelni tudjuk kollégáink munkáját 
és kijelöl hetjük azokat a területeket, ahol tovább növelhetjük 
a cégek számára nyújtott szolgáltatásaink színvonalát. A 
program koordinációjáért a marketing, kommunikációs 
és üzletfejlesztési csapatban két munka társunk felelős. 
Az elmúlt üzleti évben számos belső kommunikációs 
folyamatot alakítottak ki, hogy népszerűsítsék a prog-
ramot, automatizálási folyamatokat vezettek be, illetve 
kommunikálják a program eredményeit. Az ügyfél-elé-
gedett ségi felmérésünk során használt mérőszám a „Net 

PwC kompetenciák az ügyfelek szerint

A vélemény 1-5-ig terjedő (1-es a legrosszabb és 5-ös a legjobb 
érték) skálán adható meg

Promoter Score” (NPS) mutatja az ügyfelek lojalitását. Ez 
a mérőszám Fred Reichheld (amerikai üzleti stratéga, akit 
a lojalitásra épülő üzleti modellel és a loyalty marketinggel 
kapcsolatos kutatásai és publikációi tettek híressé), a 
Bain & Company (globális vezetési tanács adási vállalat) 
és a Satmetrix (Egyesült Államokbeli ügyfélelégedettségi 
szoftverszolgáltató cég) védjeggyel ellátott közös 
fejlesztése. Pozitív NPS (nullánál nagyobb összeg) jónak 
számít, 50-nél nagyobb NPS pedig kiváló eredmény. 

Ügyfélelégedettségi felmérésünkön a 2020-as pénzügyi 
évben 64 pontos nettó támogatói értéket értünk el.

Szervezettség

Szakértelem

Kreativitás

Kommunikáció

Üzleti hatás

Személyre szabottság

Kockázat- menedzs ment

Kapcsolatok

4,6

4,71

4,79

4,32

4,45

4,4

4,65

4,09



37  I  Fenntarthatósági jelentés – 2019. július 1. – 2020. június 30.

PwC Magyarországi Vezérigazgatói Felmérés

Idei kiadványunkban 223 magyarországi vezérigazgató véleményét mutatjuk be gazdasági 
kilátásokról, vállalatuk növekedési előrejelzéséről, a munkaerő fejlesztésének lehetőségeiről 
és kihívásairól, a klímaváltozásról, a kibertér szabályozásáról és a digitális adatvédelemről. 

Kilencedik alkalommal készítettük el a magyarországi vezérigazgatók körében végzett 
felmérésünket, amelyet 2011-ben indítottunk a PwC-hálózat 23 éve működő globális 
kutatásának mintájára. Személyes megkérdezésen alapuló kutatásunk egyedülálló 
betekintést nyújt a magyarországi vezérigazgatók terveibe és az általuk képviselt stratégiai 
irányvonalakba. Egyúttal összehasonlíthatóvá teszi a magyar vállalatvezetők nézeteit a világ 
vezető döntéshozóinak elképzeléseivel is.

2020-ra lassulást jósol a magyarországi vezér igaz gatók 
zöme a hazai- és a világgazdaság növekedését illetően, 
ám a vezetők négy ötöde továbbra is bizakodó vállalata 
bevéte leinek növekedési kilátásaiban.

„
A bizonytalan gazdasági környezetben a védekező álláspont taktikusnak 
tűnhet, de lehet, hogy már rövid távon is kontraproduktív. Ha például 
csökkentjük a befektetéseinket – az emberekbe, az új technológiákba – akkor 
a kihívások elől menekülünk. Változni akkor is szükség szerű, ha éppen nagyon 
kényelmetlen megtenni a következő lépést. 

Vezetőként nem lehetünk hatással a demográ fiai tendenciákra, amelyek 
kihívások elé állíta nak bennünket a munkaerő-toborzás és -megtartás 
területén, de komoly lépéseket tehetünk, hogy az alkalma zot tainkat képezzük 
és fejlesszük. Akik így cselekszenek, hosszú távon képesek megtartani 
munkatársaikat, miközben agilisabb munkaerővel lehetnek a változás alakítói.” 

Lőcsei Tamás,   
vezérigazgató

PwC Magyarország

81%
bizakodó cége bevételeinek 
növekedési kilátá saiban a 
következő egy évben

43%
számít vállalata létszám-
növekedésére 2020-ban

29%
tervez cégével új piacra 
lépni annak reményében, 
hogy vállalata növekedjen

Infovideo a hazai felmérésről a PwC YouTube-csatornáján.

https://youtu.be/T1yCYGy04RU
https://youtu.be/T1yCYGy04RU
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Future of Finance

A pénzügyi vezetők a munkaerőhiánytól tartanak leginkább, 
és mindössze 4 százalékuk gondolja, hogy vállalatuk 
jelenlegi digitális megoldásai úttörőnek számítanak – derül 
ki a PwC Future of Finance kutatásából. A 2019 őszén 
bemutatott kutatási eredményekből kirajzolódott, hogy 
a munkaerőhiánnyal és a digitalizációval kapcsolatos 
kihívások hatékony kezeléséhez a pénzügyi vezetőknek 
négy területre kell koncentrálniuk: a szakmai munka 
mellett vezetési és menedzsmentfeladatokra, valamint 
kapcsolatépítésre.

A mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra

A PwC Magyarország tanulmánya szerint napjaink 
legmeghatározóbb diszruptív technológiai megoldásai 
– az automatizáció, a gépi tanulás és a mesterséges 
intelligencia – jelentős hatással lesznek a magyarországi 
munkavállalókra a következő években. Az OECD adatai 
alapján Magyarország alapvetően az ipari fókuszú 
gazdaságok közé tartozik, így a technológiai változások 
hatásai elsősorban a 2030-as évektől jelentkeznek majd a 
hazai munkaerőpiacon.

„
Idén még a számviteli 
szabályoknak és 

standardok nak való 
megfelelés töltötte ki a CFO-k 

mindennapjait. Amint ennek 
eleget tesznek, a fókusz gyorsan átkerül 
jövőre az olyan égető problémák felé mint 
például az informatikai rendszerek változása 
és az automatizáció. A pénzügyi vezetők 
egyik legfőbb feladata az lesz, hogy ezekre 
megoldásokat szállítsanak.” 

Balázs Gábor,   
cégtárs

„
Becsléseink szerint a 
következő 15 évben több 
mint 900 ezer munkahelyre 
lesz hatással az MI. Az ország 
gazdasági felépítése alapján arra 
lehet következtetni, hogy itthon a kétkezi, 
precizitást igénylő, illetve a monoton feladatok 
automatizálása okozhatja a legnagyobb 
arányú változást a munkaerőpiacon.”  

Kerekes Antal,   
cégtárs

https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/FoF/fof_kiadvany_final.pdf
https://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/How-will-AI-impact-the-Hungarian-labour-market.pdf
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A PwC-nél azon dolgozunk, hogy másokkal együttműködve segítsünk a világ legnagyobb problémáinak kezelésében és 
ezáltal a társadalom iránti bizalom kiépítésében. 

A COVID-19 kiemelte a határokon átnyúló együttműködés erős szükségességét, valamint a gazdasági tevékenység és 
a társadalmi – emberi – igények összehangolását. Minden bizonnyal nem térünk vissza a régi normális működésekbe, 
viszont lehetőségünk van egy új normális működést válasz tani, ahol a gazdasági és társadalmi fejlődés össz hangban 
van.

Az üzleti szféra támogatása a járványhelyzetben

Hogyan éltük meg a járvány alatti időszakot ügyfélkapcsolatainkban a PwC Magyarországnál?

a beszélgetéseket élő adásban több 
mint 

4000 
résztvevő nézte, utólag több mint 

5000-en 
hallgatták meg

27 
online előadás

>9000 
regisztrált résztvevő

46 
PwC-s szakértő nyilatkozott

7 
meghívott vendég adott elő a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a 
Pénzügyminisztérium és a Magyar 
Nemzeti Bank képviseletében

A COVID-19-vírus a világgazdaság minden területére 
jelentős hatást gyakorol. Számunkra kiemelten fontos, 
hogy a hazai kormányzati döntések vállalati életre 
gyako  rolt hatásairól naprakész információkkal ren del-
kez  zenek ügyfeleink, éppen ezért rendszeres online 
elő  adá sokat tartottunk számviteli szabályozási kérdé-
sekről, elhalasztott beszámolókról, illetve arról is, hogy az 
áruforgalom szempontjából milyen az exportot/importot 
érintő következményekkel jár a korlátozások bevezetése 
– támogatva ezzel a cégek gördülékeny, jogsza bályoknak 
megfelelő és biztonságos üzletmenetét. Pénzügy minisz-
tériumi bejelentésekre reagáltunk és folya ma tosan adtunk 
tájékoztatást a szélesebb társadalmi rétegeket érintő 
kérdésekről is – például mit tehetnek a dolgozó szülők az 
iskola bezárásokat követően; mire kell figyelni az otthoni 
munkavégzésnél.

A PwC Magyarország szakértői létrehoztak egy dedikált 
oldalt az üzleti és a nonprofit szféra számára, ahol minden 
releváns információ megtalálható arról, hogyan készítsék 
fel szervezetüket a járvány okozta kihívásokra.  

https://www.pwc.com/hu/hu/covid-19.html 
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba.html
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A PwC szakemberei Navigator néven egy olyan online értékelő 
eszközt is létrehoztak, amely segíti a vezetőket megérteni a 
járvány üzletmenetre gyakorolt lehetséges hatásait, illetve felmérni 
szervezetük felkészültségét és reakcióit. Az eszköz hat kulcsterület 
mentén – válságkezelés és válaszadás; munkaerő; működés és 
ellátási lánc; pénzügy és likviditás; adó és kereskedelem; stratégia 
és márka – tesz fel kérdéseket, ezáltal a vezetők megérthetik, hogy 
milyen szinten vannak a járvány hatásaira való felkészültségben.

A PwC világszerte 2021 júliusáig ingyenesen elér hetővé tette Digital 
Fitness Assessment appli kációját, amelynek segítségével mindenki 
felmérheti „digitális fittségét”, és bővítheti isme reteit több mint 
60 tech nológiai területen. Az angol nyelvű alkalmazást használók 
vezető iparági szereplőktől tanulhatnak arról, hogyan változik az 
üzleti környezet, és hogyan alakíthatunk ki versenyelőnyt mind 
egyéni, mind vállalati szinten.

Készült egy folyamatosan frissülő People Playbook kiadvány is: 
milyen lépésekre kényszerülhetnek a cégek a járvány okozta 
bizonytalan helyzetben? Milyen eszközök vannak a kezükben, hogy 
el tudják kerülni a leépítést és meg tudják tartani a munkaerőpiacon 
kiépített jó hírnevüket? Ezekre a kérdésekre fogalmaztak meg 
javaslatokat HR-tanácsadási szakértőink.

„
Felelősségünk mások iránt 

otthon kezdődik, és kiterjed 
azokra a közösségekre, 

amelyekben élünk és dolgozunk. 
Ezért örömmel és büszkeséggel osztjuk 
meg a PwC mindenki számára ingyenesen 
elérhető angol nyelvű Digital Fitness 
applikációját, amellyel naprakész tudást 
szerezhetünk olyan innovatív témákról, 
mint a kiberbiztonság, a design thinking-
módszertan és a mesterséges intelligencia. 
Az applikációban valós ötleteket kínálunk 
mindezekhez, melyek különösen fontosak 
a jelenlegi kritikus időkben.” 

Lőcsei Tamás,   
vezérigazgató

„
Munkatársaink – köztük 
mi, a PwC magyarországi 
vezetői is – már hónapok 
óta használjuk Digital Fitness 
applikációnkat, hogy naprakész tudásunk 
legyen a legújabb technológiai trendekről, 
tanulási módszerekről, eszközökről a 
távmunkához, e-kereskedelemről és 
számos más izgalmas témáról. Most ezt 
az appot bárki ingyenesen elérheti, aki 
fejleszteni szeretné magát. A tartalmak 
között vannak olvasnivalók, hanganyagok 
és videók is, mindenki megtalálhatja a 
preferenciáinak megfelelő formátumot. Én 
például gyakran futás közben hallgatom a 
szakértőket.”  

Mészáros Balázs,  
cégtárs, CR-vezető

https://www.pwcresearch.com/uc/COVID-19Navigator_regsite/ospe.php?SES=6988baafcd618ed97ccde128eae89fe7&syid=53083&sid=53084&act=start&js=16&flash=0&devicetype=0
https://www.pwc.com/hu/hu/digital-fitness.html?utm_source=press
https://www.pwc.com/hu/hu/digital-fitness.html?utm_source=press
https://www.pwc.com/hu/hu/szolgaltatasok/people_and_organisation/HR_Playbook.pdf
https://www.pwc.com/hu/hu/digital-fitness.html?utm_source=press
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba.html
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba.html
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Beszállítói láncunk

A beszállítóink kiválasztására különös hangsúlyt fektetünk. 
Működésünk során igyekszünk tudatos, hosszú távú 
beszállítói kapcsolatokat kialakítani, ezzel is biztosítva 
a szolgáltatás egyenletes minőségét. Törekszünk arra, 
hogy folyamatosan bővítsük nonprofit beszállítóink körét 
is. Beszállítói szabályzatunk hivatkozik a PwC har madik 
felekre vonatkozó magatartási kódexére, mely meg-
ha tározza azokat a feddhetetlen üzleti magatartásra 
vonatkozó minimum követelményeket, melyeket a PwC 
elvár a vele üzleti tevékenységet folytató harmadik felektől.

Nonprofit beszállítók

A 2019-ben szervezett adventi vásáron irodaházunkban 
hátrányos helyzetű csoportok által készített termékeket 
lehetett vásárolni, ezzel is támogatva a kiállító alapítvá-
nyokat, egyesületeket. Az alábbi szervezetek vettek részt 
a vásáron: a Bárka Kézműves Műhely, az Őrzők Alapítvány, 
a Kék Madár Alapítvány, a Hetedhét Határ Szociális 
Szövetkezet, illetve az ART, nem árt. 

 

A 2020-as pénzügyi évben az alábbi nonprofit 
szervezetekkel dolgoztunk együtt:

10 millió fa
EffekTeam
HAT Alapítvány
Hegyvidéki Ízlelő
Homoludens.hu Egyesület
Hősök Tere
Kockacsoki Nonprofit Kft.
Konnekt
KORE

KÖZ-Pont Ifjúsági 
Egyesület
Női vállalkozók
Önkéntes Központ 
Alapítvány (ÖKA)
PETŐ Fejlesztő
Sportos Cukorbetegek
Suhanj Alapítvány

Együttműködő szervezetek, tagságok

Szakmai munkánknak köszönhetően számos közösségi csoporttal, szakmai szervezettel, nonprofit és szabályozó 
szervvel állunk kapcsolatban és folytatunk párbeszédet a képviselőikkel, tagjaikkal. Szervezetek, amelyekkel 
együttműködünk és/vagy ahol tagsággal rendelkezünk:

 ■ Amerikai Kereskedelmi Kamara 
 ■ Budapesti Értéktőzsde Zrt. 
 ■ Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara 
 ■ Effekteam (korábban Magyar 

Adományozói Fórum) 
 ■ Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
 ■ Informatikai, Távközlési és 

Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége 

 ■ Ipar 4.0 
 ■ Ntpsz Ír-Magyar Üzleti Kör 

Egyesület 
 ■ Joint Venture Szövetség 
 ■ Magyar Elektromobilitás Szövetség 

 ■ Magyar Gépjárműipari Egyesület 
 ■ Magyar Járműalkatrészgyártók 

Országos Szövetsége 
 ■ Magyar Kockázati és Magántőke 

egyesület 
 ■ Magyar Szállodák és Éttermek 

Szövetsége 
 ■ Magyar Szolgáltatóipari 

Outsourcing Szövetség 
 ■ Magyar Versenyjogi Egyesület 
 ■ Magyarországi Brit Kereskedelmi 

Kamara 
 ■ Magyarországi Japán Vállalkozók 

Egyesülete 
 ■ Magyarországi Üzleti Tanács a 

Fenntartható Fejlődésért 

 ■ Mesterséges Intelligencia Koalíció 
 ■ Munkaadók és Gyáriparosok 

Országos Szövetsége 
 ■ Német-Magyar Ipari és 

kereskedelmi kamara 
 ■ Nemzetközi Vállalatok 

Magyarországi Társasága 
 ■ Public Company Accounting 

Oversight Board 
 ■ Nesst Magyarország 
 ■ Önkéntes Központ Alapítvány 
 ■ Project Management Institute 
 ■ Szövetség a Digitális Gazdaságért 

(IVSZ)

„
Az Önkéntes Központ Alapítványnak egy olyan, vállalati szakembereket tömörítő 

munkacsoportjának vagyok tagja, amely a vállalati önkéntes programok kialakításához és 
menedzseléséhez készít módszertani útmutatót. Számomra azért fontos és inspiráló ebben a 

projektben részt venni, mert tapasztalatommal olyan szervezetet segíthetek egy jó ügy érdekében, 
amely a tanácsadói szolgáltatást piaci alapon valószínűleg nem tudná igénybe venni. Hálás vagyok, hogy a 
PwC megteremti egy ilyen jellegű munka lehetőségét is.” 

Nádasy Bernadett, 
üzleti tanácsadó

http://www.larche.hu/webshop/
https://www.orzokalapitvany.org/
http://kek-madar.hu/
https://www.facebook.com/artnemartco/
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Elismeréseink

16 éve sorozatban a listán

A lista azt a 100 munkahelyet foglalja magába, 
ahol az alkalmazottak legszívesebben dolgoznak. 
A felmérés több mint 4,1 millió amerikai 
munkavállaló bevonásával zajlott, akik egy több 
mint 60 kérdéses kérdőíven keresztül értékelték a 
szervezetet, ahol dolgoznak. 
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Felelős működés

Környezeti és működési tudatosság 

Modern, környezettudatosan kialakított irodaház 

A PwC magyarországi központja a budapesti Eiffel Palace-ban található. Az Eiffel Palace az első olyan irodafejlesztés volt 
Közép- és Kelet-Európában, amely mind a BREEAM, mind pedig a LEED nemzetközi környezetvédelmi minősítési rendszer 
szigorú kritériumainak kimagasló eredménnyel felelt meg. 

Az iroda működésének zöld aspektusai: 

 ■ az épület energiateljesítmény-
minősítése ‘A’;

 ■ 120 napkollektor panel került 
elhelyezésre a tetőn, mely 
50 000 kWh/a elektromos 
áram előállítására elengedő; a 
napelemek által előállított energiát 
a közösségi területeken használjuk 
fel;

 ■ levegőforrású hőszivattyús 
rendszer biztosítja az épület fűtését 
és hűtését;

 ■ helyszíni alacsony és 
zérószéntechnológiák (VRV-
rendszer, napenergiás vízmelegítés, 
PV-rendszer) segítségével több 
mint 30%-kal kevesebb az épület 
CO2 kibocsátása;

 ■ a nagy hatékonyságú világítási 
rendszereket napfény és 
mozgásérzékelők szabályozzák;

 ■ az irodaházban 200 m3-es 
kapacitású esővízhasznosító 
rendszert építettek ki, az esővizet 
toalett öblítésre és öntözésre 
használják;

 ■ a külső homlokzati világítást LED-
forrással és BMS-kontrollal látták el;

 ■ magas energiahatékonyságú liftek 
működnek az épületben;

 ■ több mint 60 m2 belső élő fal 
található a fő lobbyban, melyet 
esővízzel öntöznek; 

 ■ száz biciklitároló és nyolc tusoló áll 
a munkatársak rendelkezésére; 

 ■ tömegközlekedéssel könnyen 
megközelíthető;

 ■ a környező kerékpárutak alternatív 
közlekedést biztosító közelsége;

 ■ az elektromos- és hibrid autótöltők 
áramigényét biztosító fotovoltaikus 
panelek;

 ■ a vízfogyasztást optimalizáló, 
csapokba épített perlátorok 
alkalmazása;

 ■ energiahatékony hűtő-fűtő 
rendszer;

 ■ jelenlét- és mozgásérzékelős 
önszabályozó világítás;

 ■ helyi szelektív hulladékgyűjtés (a 
kivitelezési és operatív fázisban 
egyaránt);

 ■ környezettudatos 
hulladékgazdálkodás;

 ■ több szinten kiépített extenzív 
zöldtető;

 ■ elektromos- és hibrid autótöltők; 
 ■ gyakorlatilag vízmentes 

technológiával működő autómosó
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A PwC globális hálózatában stratégiai fontosságú a klímavédelem 
és a környezeti lábnyo munk csökkentése. A fenntartható fejlődés 
előmozdítása érdekében rövid- és hosszú távú környezeti célok 
megvalósítását vállaltuk és működésünket ezek mentén alakítjuk.

Legfontosabb eredményeink az elmúlt pénzügyi évben, melyek 
környezeti terhelésünk mérséklését tanúsítják:

Szelektív hulladék Felhasznált papírlap  
mennyisége

2020-as pénzügyi év

1 048 355 lap
1255,5 lap/fő
2019-es pénzügyi év

1 590 291/1948,9/fő

-35,6%

Elektronikai hulladék

2020-as pénzügyi év

0,634 t
2019-es pénzügyi év

0,42 t

+150%

Áramfelhasználás

2020-as pénzügyi év

737 844 kWh
2019-es pénzügyi év

800 000 kWh

-8%

Kommunális hulladék

2020-as pénzügyi év

1040 m3   
1,24 m³/fő

2019-es pénzügyi év

1144 m3 /1,4 m3/fő

-10%

Munkavállalóink létszáma Irodaterület

2019

816
2020

835 8325 m2

+2%

Műanyag hulladék

2020-as pénzügyi év

53 m3

0,063 m3/fő
2019-es pénzügyi év

57 m3/0,069 m3/fő

-8,7%

Papír hulladék

2020-as pénzügyi év

208 m3

0,24 m3/fő
2019-es pénzügyi év

343 m3/0,42 m3/fő

-42%
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Elektromos autók 

Cégünk a környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében 
két darab, tisztán elektromos meghajtású Nissan Leaf 
gépkocsival rendelkezik. Ezekkel az autókkal intézzük a 
futárszolgáltatásokat, illetve kollégáink lehetőség szerint 
ezzel keresik fel a budapesti ügyfeleiket taxi és bérautó 
használata helyett, ezáltal is csökkentve a város környezeti 
terhelését. Az autók nagy népszerűségnek örvendenek 
kollégáink körében. 

PwC – MOL Limo együttműködés

A fenntarthatóság jegyében üzleti célból a taxik mellett a 
MOL Limot is használják munkatársaink. A car sharing egyre 
nagyobb teret hódít a közösségi közlekedésen belül, ezért 
arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy éljenek ezzel a 
minden dolgozónk számára biztosított lehetőséggel. 

Benzines (62 db)

2020-as pénzügyi év

766 816 km
2019-es pénzügyi év

400 000 km

Diesel (33 db)

2020-as pénzügyi év

499 719 km
2019-es pénzügyi év

600 000 km

Hibrid (4)

2020-as pénzügyi év

60 704 km
2019-es pénzügyi év

22 279 km

Elektromos (2)

2020-as pénzügyi év

22 213 km

Közúti közlekedés számokban

A leadott útnyilvántartások alapján közöljük a használati 
adatokat olyan gépjárművekre, amelyek a PwC által lízingelt 
gépkocsiállományhoz tartoznak.

A jelentéstételi időszakban 17-tel több autó futott, mint az 
előző pénzügy évben: összesen 99 db, valamint 2 tisztán 
elektromos, amelyek nem voltak még a flottában 2019-ben.

Összesen

2020-as pénzügyi év

1 349 452 km
2019-es pénzügyi év 

1 022 279 km
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Légi közlekedés számokban

Rövid távú utazások

(460 km-nél rövidebb)

2019-es pénzügyi év: 33 519 km

9447 km

Középtávú utazások

(460 km - 3700 km között)

2019-es pénzügyi év: 1 031 311 km

796 290 km

Tengerentúli utazások

(3700 km-nél hosszabb)

2019-es pénzügyi év: 1 051 505 km

1 210 647 km

Összesen 
2020-as pénzügyi év

724 repülőút
2 016 384 km
2019-es pénzügyi év

1019 repülőút; 2 116 335 km
 

a rövidtávú repülős 
utazások mértéke 

-72% 
a középtávú utazások 

-23%

a repülővel megtett utak 
száma 

-29%
a repülővel megtett 
kilométerek száma 
csaknem 

-5%
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Hogyan lehetünk zöldebbek?

Az idei rendkívüli évben a csökkenő irodahasználat és 
az utazási korlátozások látványosan befolyásolták egyes 
környezeti mutatónkat: csökkent az áramfogyasztás, a 
papírhasználat és a repülős utazások mértéke. Ugyanakkor 
más mutatóink tekintetében növekedést tapasztaltunk, 
ezáltal nagyobb környezeti terhelést idéztünk elő:

 ■ az elektronikai hulladék mértékének növekedése 
részben a céges mobiltelefonok cseréjével magya-
rázható (2019 végén minden munkatársunk számára 
iPhone 11 készüléket biztosítottunk)

 ■ a céges autók használata jelentős mértékben 
növekedett, ami egyrészt a munkavállalói létszám 
és a flotta növekedésével függ össze, de tény, hogy 
munkatársaink nagyobb arányban preferálták az autós 
közlekedést

 ■ a repülővel megtett utazások mértéke ugyan csökkent, 
de ezt annak köszönhetjük, hogy a pénzügyi évünk 
utolsó 4 hónapjában gyakorlatilag leállt a légiköz-
lekedés; „normál” körülmények között vélhetően 
jelentős növekedést tapasztaltunk volna

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának ellensúlyozása

Elkötelezettek vagyunk szén-dioxid-kibocsátásunk mini-
ma lizálása mellett, környezetterhelésünk olyan terüle teire 
összpontosítva, amelyek üzleti tevékenységünk szem-
pontjából a leglényegesebbek. Bár a szakmai szolgálta-
tásokat nyújtó cégek nem rendelkeznek olyan ökológiai 
lábnyommal, mint sok más iparág, irodáinkban és 
adatközpontjainkban jelentős mértékű energiát használunk 
fel, és ügyfeleink megbízásainak teljesítése érdekében 
rendszeresen utazunk is.

A légi utazás elengedhetetlen része annak, hogy kiszolgáljuk 
ügyfeleinket, ugyanakkor a szén-dioxid-kibocsátásunk 
egyik legnagyobb forrása is. A PwC tagvállalatai az 
orszá gokon átívelő megbeszélések és az ezzel járó légi 
utazás csökkentése érdekében innovatív technológiákat 
alkalmaznak, illetve számos belső, tudatosságnövelő 
kampányt folytatnak. 2019-től légi közlekedési kibocsátásunk 
hatásainak enyhítése érdekében számos önkéntes szén-
dioxid-ellensúlyozási projektbe fektetünk.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy csökkenő 
környezeti terhelésünk egy része a koronavírus okozta 
kényszerű utazási korlátozásoknak és az irodától távoli 
munkavégzésnek köszönhető. Mindazonáltal számos, 
a járvány szülte gyakorlat a céges kultúra részévé vált, 
munkafolyamatainkat folyamatosan optimalizáljuk és 
szolgáltatásainkat abba az irányba fejlesztjük, mely 
lényegesen kevesebb utazással jár és a papíralapú helyett 
a digitális dokumentumok és digitális munkaeszközök 
nagyarányú használatát preferálja.

Célunk változatlanul – globális vállalásunkkal összhangban 
– csökkenteni szénlábnyomunkat, és a légi közlekedésből 
származó kibocsátásunkat 100%-ban ellentételezni a PwC 
globális szén-dioxid-ellensúlyozó kezdeményezéseibe és 
projektjeibe történő befektetéssel.

Bővebben a PwC Carbon Offset projektjeiről.

Zöld kommandó 

A „Zöld kommandó” elnevezésű, különböző területeken 
dolgozó munkatársakból összeállt csapatunk havonta 
találkozik és ötletel azon, hogyan lehetne a mindennapokban 
– munka közben és a szabadidőben is – környezettudatosan 
élni, illetve miként formálhatjuk a nálunk dolgozók szemlé-
letmódját. Belső kommunikációs csatornáinkon számos 
zöld kezdeményezésre hívjuk fel kollégánk figyelmét, illetve 
közlünk cikkeket a témával kapcsolatban. Rendezvény-
szervező csapatunk különös figyelmet fordít arra, hogy 
eseményeinken minél kevesebb felesleges hulladék 
keletkezzen, illetve olyan beszállítókat preferálnak, akik 
fenntartható módon végzik tevékenységüket.

Bermuda day 

A nyári hónapokban péntekenként „Bermuda day” van 
irodánkban, azaz lehet az időjárásnak megfelelően lazább 
öltözetben dolgozni. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? 
Ilyenkor nincs szigorú értelemben vett dress code, a kollé-
gákra bízzuk, hogy napi teendőiknek megfelelően öltözzenek. 
A hét utolsó napján egységesen 25 fokos hőmérsékletet 
biztosítunk az iroda általunk bérelt teljes területén, és a 
kezdeményezéssel más cégeket is ösztönözni kívánunk 
a klímaváltozás elleni egyszerű, de hatékony hétköznapi 
lépések megtételére.

https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-responsibility/environmental-stewardship/environmental-offset.html
https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-responsibility/environmental-stewardship/environmental-offset.html
https://www.naturalcapitalpartners.com/projects/project/soma-wind-power


48  I  Fenntarthatósági jelentés – 2019. július 1. – 2020. június 30.

A PwC Magyarországon

Magyarországon budapesti és a győri irodánk összesen 835 munkatársa a három fő 
szolgáltatásterület – könyvvizsgálat, adó és jogi, valamint üzleti tanácsadás – mellett 
számos egyéb, speciális szakterületen segíti ügyfeleit. Azért lehetünk ma a világ élvonalbeli 
könyvvizsgáló és gazdasági tanácsadó vállalatainak egyike, mert 1854 óta gyűjtjük mindazt 
a tapasztalatot, amellyel rendelkezünk. Ezt a tudást használjuk fel és ötvözzük a helyi 
szakértelmünkkel – a tudást munkatársaink jelentik, cégünk jelene és jövője is tőlük függ.

Nettó árbevétel (HUF)

Mérlegfőösszeg (HUF)

Működési költségek (HUF)

Alkalmazotti bérek és 
juttatások (HUF)

Adók (HUF)

23 161 700 000

19 247 740 000

19 842 350 000

13 992 940 000

16 383 205 358

15 978 174 000

9 218 660 150

 9 145 515 000

9 159 853 380

10 612 894 000

Gazdasági mutatók

2020

2019

Munkavállalóink 
létszáma

2020

835
2019

816
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Szolgáltatásaink

Bizonyosságot nyújtó szolgáltatások

Könyvvizsgálati szolgáltatások

 ■ a magyar számviteli szabályok, a US 
GAAP, a nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok (IFRS-ek), a nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok (ISA-k) vagy 
egyéb számviteli szabályok szerint elkészített 
egyedi vagy összevont (konszolidált) 
éves beszámolók könyvvizsgálata, illetve 
ellenőrzése

 ■ csoportjelentési csomagok auditja, illetve 
ellenőrzése

 ■ évközi beszámolók vizsgálata
 ■ különleges célú könyvvizsgálati jelentések
 ■ könyvvizsgálat-támogatás

Vállalati kockázatkezelési és tanácsadási 
szolgáltatások

 ■ vállalatirányítás, kockázatkezelés és 
megfelelés

 ■ Cyber
 ■ adatvezérelt audit és folyamatfejlesztés
 ■ SAP megoldások és szolgáltatások

Számviteli tanácsadás és  
PwC’s Academy

• számviteli tanácsadási szolgáltatások
• treasury szolgáltatások
• pénzügyi és számviteli folyamatok 

optimalizációja
• pénzügyi szektor tanácsadás
• aktuáriusi szolgáltatások 
• PwC’s Academy

Adó- és jogi szolgáltatások

Adóeljárások és vitarendezés

Adópolitika 

Állami támogatások és adókedvezmények

Adóbevallás és adóstratégia 

 ■ adózási és számviteli technológia tanácsadás
 ■ adózási stratégia és működés
 ■ számvitel felülvizsgálata
 ■ számviteli megfelelési szolgáltatások
 ■ bérszámfejtés
 ■ bérszámfejtés felülvizsgálata
 ■ adóbevallások és halasztott adó
 ■ munkaerő-kölcsönzés
 ■ Cégkapu szolgáltatások 

Közvetett adók 

 ■ Általános forgalmi adó 
 ■ Smart Tax – automatizált adózási 

megoldások
 ■ vámügyek és nemzetközi kereskedelem
 ■ jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj, 

népegészségügyi termékadó
 ■ e-számlázás és e-archiválás

 
Közvetlen adók

 ■ fúziós és felvásárlási (M&A) tranzakcíók
 ■ általános társaságiadó-tanácsadás és 

átstrukturálás
 ■ K+F-hez kapcsolódó adókedvezmények
 ■ sporthoz kapcsolódó tanácsadás
 ■ fejlesztési adókedvezmény 
 ■ energiahatékonysági célokat szolgáló 

beruházás adókedvezményre.

IFRS közvetlen adózási kérdései

Transzferárazás

Audit of Tax

People and Organisation  

Jogi szolgáltatások

 ■ társasági jog, átalakulások
 ■ vállalatfelvásárlások 
 ■ jogviták és peres ügyek
 ■ ingatlanok
 ■ finanszírozás és banki ügyletek
 ■ adatvédelmi jog
 ■ foglalkoztatási jog
 ■ versenyjog és fogyasztóvédelem
 ■ gyógyszeripar és egészségügy
 ■ szellemi alkotások és informatikai jog
 ■ energetika, közművek

Üzleti tanácsadás 

Menedzsment tanácsadás

 ■ stratégia és működés 
 ■ CRM & Customer Technologies
 ■ projekt-, program- és 

beruházásmenedzsment
 ■ innováció-menedzsment és startupok 

Pénzügyi tranzakciós tanácsadás 

 ■ értékelés és pénzügyi tanácsadás
 ■ tranzakciós szolgáltatások
 ■ vállalati újjászervezési szolgáltatások
 ■ infrastruktúrához és közlekedéshez 

kapcsolódó tanácsadás 
 ■ fúziók, felvásárlások és finanszírozási 

tanácsadás
 ■ ingatlan tanácsadás.
 ■ visszaélés-megelőzési és -felderítési 

szolgáltatások

Műszaki szakértői szolgáltatások

 ■ CIO tanácsadás 
 ■ IT-implementáció és rendszerintegráció
 ■ IT projekt/portfólió menedzsment
 ■ digitális architektúra
 ■ Data Analytics - Enterprise Analytics & Data 

Solutions
 ■ digitális üzlet
 ■ Enterprise Business Applications 
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A PwC Kft. korlátolt felelősségű társaság, 
amelyben a következő cégek rendelkeznek 
részesedéssel:

 ■ PricewaterhouseCoopers CEE 
Firm Services s.r.o. (bejegyezve 
Szlovákiában, 86,75%-os tulajdoni 
részesedés),

 ■ PricewaterhouseCoopers Spolka z 
o.o. (bejegyezve Lengyelországban, 
11,75%-os tulajdoni részesedés), 
valamint a

 ■ PricewaterhouseCoopers Eastern 
Europe BV (bejegyezve Hollandiában, 
1,5%-os tulajdoni részesedés).

Ezen cégek kizárólagos tulajdonosai a 
PricewaterhouseCoopers tagvállalatok 
cégtársai.

A PwC Kft. a PricewaterhouseCoopers 
International Limited tagja.

A PwC Kft. más közép-és kelet-európai 
tagvállalatokkal is együttműködik, hogy 
szolgáltatásokat nyújtson a régióban jelen 
lévő helyi és közös nemzetközi ügyfeleknek. 
Ennek az együttműködésnek a szervezése 
a regionális vezetőség közreműködésével 
történik, amely amellett, hogy biztosítja, 
hogy a regionális cégek betartsák a PwC 
International irányelveit és eljárásait, lehetővé 
teszi az erőforrások megosztását, valamint 
a kockázatkezelési irányelvek és a minőségi 
szabványok betartatását.

Az egyes nemzeti tagvállalatok saját helyi 
irányítási struktúrával rendelkeznek a 
vonatkozó jogi és működési követelményekkel 
összhangban. Ez a jogi, illetve hálózati 
felépítés biztosítja a tagvállalatoknak azt 
a rugalmasságot és önállóságot, amely a 
helyi piac támasztotta feltételeknek történő 
gyors és hatékony megfeleléshez szükséges. 
Ugyanakkor arra is utal, hogy néhány 
ország szabályozói hatósága biztosítja a 
könyvvizsgálóként való működés jogát 
azoknak az adott országban székhellyel 
rendelkező cégek számára, amelyekben a 
helyi képesített könyvvizsgálók (illetve az 
Európai Unióban a könyvvizsgálók és/vagy 
EU-könyvvizsgáló cégek kombinációja) 
legalább többségi tulajdonnal és ellenőrzési 
joggal rendelkeznek.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. jogi felépítése és tulajdonosi struktúrája
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Samuel Lowell Price elindítja 
vállalkozását Londonban.

William Cooper mega lapítja 
saját londoni cégét, amely hét 
év múlva felveszi a Cooper 
Brothers nevet.

A Price, a Holyland és  
a Waterhouse egyesülnek.

Az előbb említett egyesülés 
felveszi a Price, Waterhouse & 
Co. nevet.

A Pricewaterhouse és a Coopers & Lybrand világszintű 
egyesülésével létrejön a PricewaterhouseCoopers.

A Price Waterhouse megnyitja irodáját Magyarországon. Megalakul 
a Coopers & Lybrand Kft. Magyarországon.

1849

1854

1865 1865

1874

1898

1898

1957

1957

1982

1989

1998

2010

2011

Megalakul a Price Waterhouse világcég.

A név PricewaterhouseCoopers-ről PwC-re változott

2012 Elindul a vezérigazgató felmérés Magyarországon is. 

2014

2018

A PwC az Eiffel Palace-ba költözik. 

2017 A munkavállalók száma átlépi a 800-at. 

A PwC Magyarország vezérigazgatói posztját Dr. Lőcsei Tamás veszi át. Elődje, Nick Kós 
július 1-től a közép-és kelet-európai régió (CEE) első számú vezetője lesz. 

Robert H. Montgomery, 
William M. Lybrand, Adam 
A. Ross Jr., és testvére, T. 
Edward Ross megalapítják 
a Lybrand, Ross Brothers & 
Montgomery céget.

A Lybrand, Ross Brothers 
& Montgomery, a Cooper 
Brothers, a McDonald, és a 
Currie & Co. (Kanada) cégek 
egyesülnek Coopers & Lybrand 
néven.

A PwC megnyitja első vidéki irodáját Győrben.

A PwC története
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Társaságirányítás

A PwC tagvállalatok 29 országot magában foglaló közép-és 
kelet-európai csoportjának irányítása mátrix rendszerben 
történik. A cégtársak négyévenként választanak PwC 
CEE vezérigazgatót, aki aztán kinevezi a földrajzi, üzleti 
és operatív területek irányítóiból álló Vezetői Testületet 
(Management Board). A Vezetői Testület feladata az átfogó 
üzleti célok meghatározása, valamint a PwC International 
irányelveinek történő megfelelés biztosítása.

A különböző üzletágak (könyvvizsgálat, adózás, jogi és üzleti 
tanácsadás) földrajzi területeken átívelő irányelveinek és 
üzleti céljainak meghatározását az üzletági vezetői csoport 
végzi.

A Regionális Vezetői Testület felügyeletét a cégtársak 
részéről az általuk választott regionális Partner Tanács látja el, 
amely a cégtársakat és a céget érintő alapvető irányelvek és 
döntések jóváhagyását végzi.

A PwC Kft. irányítását a tulajdonosok által kinevezett 
ügyvezető igazgatók végzik. A Társaság ügyvezető igazgatói
2020. június 30-án:

Dr. Lőcsei Tamás és
Balázs Árpád, ACCA, kamarai tag könyvvizsgáló.

Barsi Éva, kamarai tag könyvvizsgáló, cégvezetői pozíciót tölt 
be.

A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság került 
megválasztásra, amelynek tagjai: Dr. Várszegi Zoltán,  
Paul Grocott és Nick Kós.

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely évente 
legalább egy alkalommal ülésezik.

 

Lőcsei Tamás
Vezérigazgató

Menedzsment 
tanácsadás

Pénzügyi 
tranzakciós 
tanácsadás

Technológiai 
tanácsadás

Osztovits Ádám
Üzleti tanácsadás

Tőkepiaci és számvite li 
tanács adási szolgálta-
tások – CMAAS

Treasury

PwC’s Academy

Vállalati kockázat keze-
lési és tanács adási 
szolgáltatások (RAS)

Aktuáriusi szolgáltatások

Alapvető 
könyvvizsgálati 
szolgáltatások

Értéknövelt 
könyvvizsgálati 
szolgáltatások

Balázs Árpád
Bizonyosságot nyújtó 

szolgáltatások

Jogi szolgáltatások

People & 
Organisation

Közvetett adók

Adóbevallás és 
adóstratégia

Közvetlen adók

Transzferárazás

Deák László
Adó- és jogi 

szolgáltatások

Pénzügy

Human Capital

Infrastructure & 
Procurement

IT

Nyelvi  
szolgáltatások

Marketing, 
kommunikáció  
és üzletfejlesztés

Internal  
Firm 

Services

A PwC Magyarország szervezeti felépítése 
2019. július 1. és 2020. június 30. között
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A PwC globális hálózata 

A PwC az a márka, amely alatt a PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL) tagvállalatai működnek és 
szakmai szolgáltatásokat nyújtanak. Ezek a cégek közösen 
alkotják a PwC hálózatot. A „PwC”-t gyakran használják a 
PwC hálózaton belüli egyes vállalatokra, vagy többre, vagy 
akár mindegyikre együttesen. 

A világ számos pontján a könyvvizsgáló társaságok 
törvényileg kötelesek helyi tulajdonúnak és függetlennek 
lenni. A PwC hálózat nem globális partnerség, sem egyetlen 
cég vagy multinacionális vállalat. A PwC hálózat külön jogi 
személyiséggel rendelkező cégekből áll.

PricewaterhouseCoopers International Limited

A PwC hálózat vállalatai tagjai a PricewaterhouseCoopers 
International Limitednek (PwCIL), mely a tagok 
kezességvállalásával alapított és az Egyesült Királyságban 
bejegyzett társaság, vagy más módon kapcsolódnak hozzá. 
A PwCIL számviteli, könyvvizsgálati tevékenységet nem 
végez, ügyfeleknek szolgáltatást nem nyújt. Célja inkább 
a PwC hálózat tagvállalatainak koordinálása, fókuszálva 
olyan kulcsfontosságú területekre, mint a stratégia, a márka, 
a kockázatkezelés és a minőség. A PwCIL koordinálja az 
egyes tagvállalatok közös és összehangolt megközelítésének 
elérésére irányuló irányelvek és kezdeményezések 
kidolgozását és végrehajtását. A PwCIL tagvállalatai 
használhatják a PwC nevet és a PwC hálózatának 
erőforrásait és módszereit. A tagvállalatok emellett más 
PwC tagvállalatok erőforrásait és/vagy más tagvállalatok/ 
társaságok szolgáltatásait is igénybe vehetik. Ennek fejében 
a PwC tagvállalatok kötelesek betartani a hálózat bizonyos 
közös előírásait és standardjait, ahogy azokat a PwCIL 
előirányozta.

A PwC hálózat nem egy nemzetközi partnerség. Egy 
tagvállalat nem járhat el a PwCIL vagy egy másik tag 
képviselőjeként, nem kötelezheti a PwCIL-t vagy egy 
másik tagvállalatot és kizárólag a saját cselekményeiért 
vagy mulasztásaiért felelős, nem pedig a PwCIL vagy más 
PwC tagvállalat tevékenységéért vagy mulasztásaiért. 
Hasonlóképpen, a PwCIL nem járhat el egy tagvállalat 
képviselőjeként, nem kötelezheti azokat és csak a saját 
cselekedeteiért vagy mulasztásaiért felelős. A PwCIL-nek 
nincs joga vagy lehetősége kontrollálni, hogy a tagvállalatai 
milyen szakmai megítélést alkalmaznak.

A PwCIL irányító szervei a következők: 

 ■ A Global Board (Globális Igazgatóság) feladata a PwCIL 
irányítása, a Network Leadership Team felügyelete, 
valamint a hálózat közös irányelveinek elfogadása. Az 
Igazgatóságnak külső funkciója nincs. Az Igazgatóság 
tagjait a PwC tagvállalatainak cégtársai közül választják, 
megbízatásuk négy évre szól.

 ■ A Network Leadership Team (Hálózati Irányító 
Csapat) felel a PwC hálózata által követendő átfogó 
stratégia és a tagvállalatok által elfogadott irányelvek 
meghatározásáért.

 ■ A Strategy Council (Stratégiai Tanács) tagjai a 
legnagyobb PwC tagvállalatok és régiók vezetői. Ez a 
testület határozza meg a hálózat stratégiai irányát és 
elősegíti a stratégia végrehajtásának összehangolását. 

 ■ A Global Leadership Team-et a Network Leadership 
Team és a PwC hálózat elnöke nevezi ki és nekik is 
jelent. Tagjai felelősek az egyes üzletágakon belül 
a tagvállalatok vezető csapatai tevékenységének 
koordinálásáért.

A PwC CEE vezérigazgatója Nick Kós, aki a Strategy Council 
tagja és a Network Leadership Teammel való kapcsolattartás 
felelőse.

A PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL)
a világ egyik legnagyobb, 
tanácsadó cégekből álló 
hálózata. A PwC 284 000 
munkatársa 155 országban, 
1008 irodában iparág-specifikus 
könyvvizsgálati, adózási, jogi 
és üzleti tanácsadási szolgál-
tatásaival segíti ügyfeleit. 
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Minőség- és kockázatmenedzsment

A legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása alapvető 
fontosságú a céljainkhoz és a stratégiánkhoz, amelynek 
középpontjában az ügyfelek, a tőkepiacok és a tágabb 
értelemben vett társadalom bizalmának erősítése és az 
átláthatóság biztosítása áll. 

Azért, hogy ez a stratégia megvalósuljon, a PwC-hálózat 
keretrendszert hozott létre a minőségellenőrzés céljából, 
amely integrálja a minőségellenőrzést az üzleti és vállalati 
szintű kockázatkezelési folyamatokba. 

A keretrendszer átfogó minőségi célkitűzést vezet be első-
sorban a könyvvizsgálati üzletág számára, amelynek célja 
a szervezetünkben szükséges képességek megteremtése, 
valamint hogy kollégáink hatékony módon és következetesen 
alkalmazzák a módszereinket, a folyamatainkat, a technoló-
giákat a szolgáltatások nyújtása során, ügyfeleink és minden 
érintett várakozásainak megfelelve. 

A Könyvvizsgálati üzletágban alkalmazott minőségellenőrzési 
rendszerünk a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot 
Nyújtó Szolgáltatatási Standardok Testület (International 
Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) által 
kiadott „Minőségellenőrzés a pénzügyi kimutatások 
könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb 
bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízá-
sok végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében” című 
1. témaszámú Nemzetközi Minőségellenőrzési Szabványon 
(ISQC1), illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által 
kiadott standardokon/ iránymutatásokon alapszik. Az 
ISQC1 olyan vállalatokra vonatkozik, amelyek a pénzügyi 
kimutatások könyvvizsgálatát végzik, befektetési tájékoztatók 
kapcsán jelentenek és egyéb olyan, bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokat végeznek, amelyek publikus területen 
végzett tevékenységekhez kapcsolódnak, közérdeklődésre 
tartanak számot. Az ISQC1 célja, hogy a társaság olyan 

minőségellenőrzési rendszert hozzon létre és tartson fenn, 
amely kellő bizonyosságot nyújt arra, hogy: 

 ■ a társaság és a munkatársak megfelelnek a szakmai 
standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási 
követelményeknek, továbbá 

 ■ a társaság vagy a megbízásért felelős cégtárs által 
kiadott jelentések az adott körülmények között 
megfelelőek. 

Részletes minőségellenőrzési eljárásainkat a PwC Könyv-
vizsgálati Útmutató, valamint a PwC-hálózat kockázat-
kezelési irányelvei és útmutatása tartalmazzák. Az irányelvek 
és eljárások a napi tevékenység szerves részei. 

A minőségellenőrzési rendszerünk az ISQC1 hat elemén 
alapszik, amelyek a következők: 

A vezetőség minőségért vállalt felelőssége  
a társaságon belül 

Etikai követelmények 

Ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások 
elfogadása és megtartása 

Emberi erőforrások 

A megbízás teljesítése 

Figyelemmel kísérés 

Mi és a többi PwC-tagvállalat elköteleztük magunkat arra, 
hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk a világ minden 
pontján. A következetesség hálózaton belüli maximalizálása 
érdekében a hálózati szinten kidolgozott formális tréning 
tananyagokat használjuk.

A formális oktatás vegyes tanulási folyamaton keresztül 
valósul meg, e-learning, tantermi képzés és munka közbeni 
tanulás formájában. A tananyag lehetővé teszi, hogy a helyi 
igények alapján kiválasszuk, hogy mikor tartjuk az egyes 
tréningrészeket. 

A PwC több olyan, minden kolléga által kötelezően 
elvégzendő e-learning formájú tréninggel rendelkezik, 
amelyek célja a kockázatkezelési, minőségi és megfelelőségi 
témákkal kapcsolatos tájékoztatás és fejlesztés. 

Ezek a következők: 

 ■ Mandatory Risk & Quality 2019 training – évenkénti 
tréning a pénzügyi év elején 

 ■ CEE Compliance Curriculum - Risk Management 
Package, melynek része többek között a Combatting 
Corruption and Money Laundering, Living the Code: 
Insider trading, valamint az Economic sanctions training 
for new joiners – ezt a tréninget minden új belépő 
kollégának el kell végeznie, belépési időponttól függően 
eltérő teljesítési dátummal.
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Emberi jogok

A vizsgált időszakban nem történt a helyi kollégáinkkal szemben 
bejelentett jogellenes tevékenység. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a mi felelősségünk tiszteletben tartani és fenntartani 
kollégáink és minden olyan személy emberi jogait, akivel 
kapcsolatban állunk. Célunk az emberi jogok beillesztése 
üzleti gyakorlatunkba összhangban a Kockázatmenedzsment 
Hálózatunk Emberi Jogi Előírásával. A PwC globális emberi jogi 
nyilatkozata elérhető weboldalunkon.

https://www.pwc.com/gx/en/about/human-rights-statement.html


56  I  Fenntarthatósági jelentés – 2019. július 1. – 2020. június 30.

Etikai kódex

Büszkék vagyunk arra, hogy szolgáltatásaink az átláthatóság, a bizalom és az üzleti 
folyamatok következetességének javítása által értéket teremtenek. A sikerhez elenged-
hetetlen, hogy mind személyesen, mind az üzleti életben növekedjünk és fejlődjünk. A 
kiválóság, a csapatmunka és a vezető szerep, mint alapvető értékeink elősegítik ezt a 
növekedést. Munkánkat a vonatkozó szakmai standardok, törvények és előírások, valamint 
a PwC irányelvei és standardjai által biztosított kereteken belül végezzük. Ez magában 
foglalja többek között a Nemzetközi Számviteli Etikai Standard Testület (International Ethics 
Standards Board for Accountants – IESBA) Könyvvizsgálók Etikai Kódexének való teljes 
megfelelést is. 

Tudatában vagyunk azonban annak is, hogy ezek a standardok, törvények és irányelvek nem 
szabályoznak minden magatartást, ezért minden PwC alkalmazottnak és cégnek a saját 
Etikai Kódexünk előírásait is be kell tartania. A Kódex értékeinket magasabb szintre emelve 
a gyakorlatba ülteti át. A Kódex számos környezetre és helyzetre vonatkozóan leírja, hogy 
hogyan viselkedjünk és végezzük munkánkat. A Kódex az „etikus döntéshozatal kereteit” is 
tartalmazza, amely etikai kérdések felmerülése esetén segítséget nyújt a partnereknek és a 
munkatársaknak a megfelelő lépések kiválasztásában. A PwC partnerei és munkatársai felé 
elvárás, hogy munkájuk során a Kódex értékeit ne csak ők maguk tartsák szem előtt, hanem 
azt más PwC munkatársaknak is segítsenek betartani.

A közép-kelet-európai régió teljes mértékben integrált, etikai ügyekkel foglalkozó hálózattal 
rendelkezik. Az etikai ügyek felügyeletét Közép-Kelet-Európában regionális etikai vezető 
látja el. Az egyes országokban helyi Etikai Csapatok működnek, amelyek feladata az etikus 
magatartás helyi elősegítése. A csapat feladatai közé tartozik többek között a helyi partnerek 
és munkatársak felé történő kommunikáció és számukra képzések szervezése. Minden PwC-
iroda számára hozzáférhetőek az Etikai Kódexünket kiegészítő részletes etikai útmutatók. 
Ezek az előírások iránymutatásokat tartalmaznak olyan kérdések tekintetében, mint 
például ajándék elfogadása ügyfelektől, szoros személyes kapcsolatok, vagy mi a teendő, 
ha a munkatársak tudomására jut, hogy valamely cégtárs vagy munkatárs nem etikusan 
viselkedett. 
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Célunk és értékeink a gyakorlatban

A PwC kultúrájának gyarapodását belső és külső elvárások és követelmények keretrendszere 
támogatja, iránymutatást adva magatartásunk kialakításához és a bizalomépítéshez:

 ■ üzleti tevékenységünk során
 ■ egymással szemben
 ■ közösségeinkben
 ■ információkezelésünk kapcsán
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Speak Up

A PwC-nél arra törekszünk, hogy bensőséges 
munkakörnyezetet alakítsunk ki, ahol a munkavállalók 
önmagukat tudják adni egy biztonságos légkörben, 
amely elősegíti egy nyitott kultúra kialakulását, ahol 
mindenki meg meri osztani az ötleteit és fejlesztési 
javaslatait. Ezek az értékek adják az alapját annak, 
hogy kik vagyunk és hogyan működünk, továbbá 
ezeknek köszönhetően tudunk minőségi szolgáltatást 
nyújtani ügyfeleinknek.

A hivatalos segélyvonalunk és weboldalunk  
– „Speak Up” - rendelkezésre állnak valamennyi 
partnerünk és kollégánk számára, akik nem megfelelő 
üzleti magatartást vagy etikátlan viselkedést 
tapasztalnak, amit nem lehetséges helyi szinten kezelni, 
vagy ahol a megszokott konzultációs folyamatok nem 
működnek megfelelően. 

A segélyvonal és a weboldal olyan esetekben is 
segítségül szolgálhatnak, ha valakinek kérdése lenne, 
tanácsot szeretne kérni az ügyben, miként fejezze ki 
problémáját, és jelentse aggodalmát.

A segélyhívó szám a 020 7212 5233, 
a weboldal pedig itt érhető el.

 A PwC professional
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vezetés

A PwC Professional valamennyi szintjén és 
dimenziójában meghatározza az etikus viselkedésre 
vonatkozó elvárásokat.

A leginnovatívabb megoldások a munkatár-
sakkal és az ügyfelekkel végzett közös munka 
során születnek. Az innovációt a hatékony 
együttműködés teszi lehetővé.

A közép-kelet-európai régió minden partner és munkatárs 
számára elérhető eszközzel rendelkezik, melynek segítsé-
gével név nélkül tehető bejelentés egy megjelölt etikai 
felelős csapat felé. A PwC-n kívüli személyek, ügyfeleink 
munkatársait is beleértve, a pwc.com oldalon elérhető 
eszközön keresztül név nélkül is tehetnek bejelentést. 
Amennyiben Etikai Kódexünk megsértésére vonatkozó 
bejelentés érkezik vagy annak gyanúja merül fel, intézkedünk 
a helyzet kivizsgálásáról, illetve adott esetben orvoslásáról. 
A partnereket és munkatársakat ösztönözzük arra, hogy 
aggályaikat korrekt módon, őszintén és tiszteletteljesen 
fejezzék ki és jelentsék. A PwC elkötelezett amellett, 
hogy az egyéneket a retorzióval szemben megvédje. A 
PwC partnereinek és munkatársainak felelőssége, hogy a 
tudomásukra jutott kérdéseket kezeljék. 

A CEE Complaints and Allegations szabályzat meghatározza 
azokat az eljárásokat, amelyeket valamennyi panasz és 
bejelentés esetén követni kell annak kivizsgálása során. 

Az etikai vizsgálatok során azonosított esetlegesen a 
rendszerek vagy a szabályzatok módosítását igénylő 
kérdéseket minden esetben értékeljük. Az IESBA Etikai 
Kódexét és a PwC előírásait kiegészíti továbbá a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Etikai Szabályzata. A PwC 
Magyarország Globális Minőségellenőrzési Rendszeréről, 
Releváns etikai követelményeiről, Függetlenségi irányelveiről 
és gyakorlatáról, valamint Minőségellenőrzési rendszere 
működésének hatékonyságáról bővebben a PwC 2020-as 
Átláthatósági jelentésében olvashat. 

A PwC Etikai Kódexe elérhető itt. 

A PwC Magyarország etikai ügyekért felelős vezetője Biczó 
Péter, cégtárs.

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105406/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105406/index.html
https://www.pwc.com/hu/hu/aboutus/assets/jelentesek/transparency_report%20_fy20-Hungary_hu.pdf
https://www.pwc.com/hu/hu/aboutus/assets/jelentesek/transparency_report%20_fy20-Hungary_hu.pdf
https://www.pwc.com/gx/ en/about/ethics-business-conduct.html
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RADAR

Céltudatosak és értékvezéreltek vagyunk: a helyes cselekvéshez célunk és értékeink szol-
gálnak iránytűként. Az etikai dilemmák kezelése és feloldása összetett feladat és az Etikai 
Kódex nem térhet ki valamennyi kérdésre, illetve helyzetre. Ezen kívül azonban még sok más, 
szakmai magatartási útmutatóként használható eszköz áll rendelkezésünkre. Etikai Kódexünk 
a PwC célján és értékein alapul, de nem szolgál szabálykönyvként. Az Etikai Kódexet hálózati 
szabványok, illetve hálózati és helyi irányelvek és útmutatók támogatják és egészítik ki, 
melyek a megfelelő weboldalakon egész hálózatunkban hozzáférhetők. 

A RADAR döntési keretrendszer célja, hogy segítsen a gondolkodásban, az etikai dilemmák 
elemzésében és a jó döntések meghozatalában.

RADAR 

Helyzet-felismerés

Helyzet
-értékelés

Döntés a 
teendőkről

Egyeztetés a 
további 

lépésekről

Jelentés és 
kommunikáció

PwC harmadik fél magatartási kódex

A PwC harmadik fél magatartási kódexe ismerteti az integritás és az üzleti magatartás 
minimumszabályait, amelyeket a PwC elvár azoktól a harmadik felektől, amelyekkel 
üzleti tevékenységet folytat. A PwC elvárja, hogy a harmadik felek ugyanolyan mértékű 
integritást és üzleti magatartást követeljenek meg alkalmazottaiktól és azoktól a 
szervezeten kívüli személyektől, akik a PwC-vel együtt szolgáltatásokat vállalnak.

https://www.pwc.com/hu/hu/aboutus/assets/PwC_Global_Third_Party_Code_of_Conduct_March_2018.pdf
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Közzététel 
száma

Közzététel neve
Hivatkozás a 
jelentésben

Oldal-
szám

Hivatkozás, megjegyzés

102-14
A legmagasabb beosztású döntéshozó 
nyilatkozata

Vezérigazgatói 
köszöntő

3

102-2
Tevékenységek, márkák, termékek és 
szolgáltatások

A PwC 
Magyarországon

49

102-3 A szervezet központjának elhelyezkedése
A PwC 
Magyarországon

48

102-4 A működés helyszínei
A PwC 
Magyarországon

48

102-5 Tulajdonviszonyok, jogi forma
A PwC 
Magyarországon

50

102-6 Piaci jelenlét
A PwC 
Magyarországon

53

102-7 A jelentést tevő szervezet mérete
A PwC 
Magyarországon

48

102-8 Alkalmazottak és egyéb munkavállalók Munkatársaink 12

102-9 Beszállítási lánc Érintettjeink 41

A PwC Magyarországon 
609 beszállítóval dolgo-
zott a 2020-as pénzügyi 
évben.

102-15 Hatások, kockázatok, lehetőségek 11
https://www.pwc.com/hu/
hu/covid-19.html

102-1 A szervezet neve
A PwC 
Magyarországon

50

201-2
Pénzügyi következmények, valamint 
az ebből eredő egyéb kockázatok és 
lehetőségek

N/A
Ilyen információ nem áll 
rendelkezésünkre.

102-42 Az érintettek azonosítása és kiválasztása Érintettjeink 34

102-19 Felhatalmazó hatóság
A PwC 
Magyarországon

52

102-31
Gazdasági, környezeti és társadalmi 
témák áttekintése

Stratégiánk 23

102-39
A teljes éves kompenzációs ráta 
százalékos növekedése

Az információ a PwC HR 
szabályzata értelmében 
bizalmas.

102-16
Értékek, alapelvek, sztenderdek és 
viselkedési normák

Értékeink 10

102-17
Etikai kérdések és bejelentési 
mechanizmusai

Emberi jogok 56
PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

Közzététel 
száma

Közzététel neve
Hivatkozás a 
jelentésben

Oldal-
szám

Hivatkozás, megjegyzés

102-41 Kollektív szerződések N/A

A PwC vezérigaz-
ga tójának döntése 
értelmében az információ 
a kollektív szerződésekről 
bizalmas.

102-11
Az elővigyázatosság elve vagy 
megközelítései

PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

102-12 Külső kezdeményezések

102-13 Szervezeti tagságok Érintettjeink 41

102-45 Az éves jelentésben lefedett entitások A jelentésről 5

102-46
A jelentés tartalmának és határainak 
meghatározása

A jelentésről 5

102-47 Lényeges témák listája A jelentésről 6

103-1-
2-3

A vezetői megközelítés értékelése Stratégiánk 22-25

102-48 Információk újraközlése N/A

102-49 Változások a jelentéstételben
Nem változott a PwC 
Magyarország riportálási 
rendszere. 

102-40 Az érintetti csoportok listája Érintettjeink 34

102-43 Az érintettek bevonásának megközelítései Érintettjeink 34

102-44 Kulcsfontosságú témák és kérdések A jelentésről 6

102-50 Jelentéstételi időszak A jelentésről 6

102-51 Legutóbbi jelentés dátuma A jelentésről 6

102-52 Jelentéstételi ciklus A jelentésről 6

102-53
Elérhetőség a jelentéssel kapcsolatos 
kérdések esetén

A jelentésről 6

102-54
Nyilatkozat a GRI-szabványnak való 
megfelelésről

A jelentésről 6

102-55 GRI tartalmi index 59

102-56 Külső tanúsítás A jelentésről 5

102-18 A szervezet irányítási struktúrája
A PwC 
Magyarországon

52

102-20
Vezetői szintű felelősség a gazdasági, 
környezeti és társadalmi témákban

A PwC 
Magyarországon

52

GRI tartalmi indexek 
A GRI (Global Reporting Initiative) egy olyan nemzetközi kezdeményezés, melynek célja, hogy irányelvek és mutatószámok segítségével egységes keretrendszert adjon a fenntarthatósági 
jelentések készítéséhez, és ezen keresztül biztosítsa azok összehasonlíthatóságát, valamint előmozdítsa a vállalatok átláthatóságát. A következő táblázat egyrészt útmutatót ad az egyes GRI 
mutatószámokhoz, másrészt megmutatja, hogy a jelentésben hol található az adott információ. Az irányelvekről és mutatószámokról a következő oldalon tájékozódhat:  
https://www.globalreporting.org/standards/

https://www.globalreporting.org/standards/
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Közzététel 
száma

Közzététel neve
Hivatkozás a 
jelentésben

Oldal-
szám

Hivatkozás, megjegyzés

102-21
Konzultáció az érdekelt felekkel 
gazdasági, környezeti, társadalmi 
kérdésekben

Érintettjeink 34

102-22
A legfelsőbb irányító testület és 
bizottságai összetétele

A PwC 
Magyarországon

52

102-23 A legfelsőbb irányító testület elnöke
A PwC 
Magyarországon

52

102-25 Összeférhetetlenség
PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

102-26
A legfelsőbb irányító testület szerepe 
a cél, az értékek és a stratégia 
meghatározásában

A PwC 
Magyarországon

52

102-27
A legfelsőbb irányító testület kollektív 
tudása gazdasági, környezeti és 
társadalmi kérdésekben

A PwC 
Magyarországon

50

102-28
A legfelsőbb irányító testület 
teljesítményének értékelése

PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

102-29
A gazdasági, környezeti és társadalmi 
hatások azonosítása és kezelése

Értékeink 11 CEO, FoF

102-30
A kockázatkezelési folyamatok 
hatékonysága

Minőség- és 
kockázat-
menedzsment

54

102-32
A legfelsőbb irányító testület szerepe a 
fenntarthatósági jelentésben

Stratégiánk 22

102-33 Kritikus témák közlése
PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

102-34 A kritikus témák jellege és teljes száma
PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

102-35 Javadalmazási politikák
Az információ a PwC HR 
szabályzata értelmében 
bizalmas.

102-36
A javadalmazás meghatározásának 
folyamata

Az információ a PwC HR 
szabályzata értelmében 
bizalmas.

102-37
Az érdekeltek részvétele a 
javadalmazásban

Az információ a PwC HR 
szabályzata értelmében 
bizalmas.

102-38 A teljes éves teljes kompenzációs ráta
Az információ a PwC HR 
szabályzata értelmében 
bizalmas.

201-1
Megtermelt és felosztott közvetlen 
gazdasági érték

A PwC-ről 7

201-3
Meghatározott juttatási programmal 
kapcsolatos kötelezettségek és egyéb 
nyugdíjprogramok

Munkavállalóink 14

201-4 Az államtól kapott pénzügyi támogatás

202-1
Nemenkénti kezdő fizetés aránya a helyi 
minimárbérhez viszonyítva

N/A

202-2
Helyi közösségekből származó felső 
vezetők aránya

13

Közzététel 
száma

Közzététel neve
Hivatkozás a 
jelentésben

Oldal-
szám

Hivatkozás, megjegyzés

203-1
Támogatott infrastrukturális beruházások 
és szolgáltatások

203-2 Jelentős közvetett gazdasági hatások
Főbb teljesítmény-
mutatóink

4

204-1 A helyi beszállítók aránya Érintettjeink 41

401-1
Új alkalmazottak felvétele és 
alkalmazottak fluktuációja

Munkavállalóink 13

401-2

A teljes munkaidőben foglalkozta-
tottaknak nyújtott juttatások, amelyeket 
a határozott idejű munkaszerződéssel 
nem rendelkezőknek vagy részmunkaidős 
munkavállalóknak nem nyújtanak

Munkavállalóink 14

Cégünk nem tesz 
különbséget a teljes és 
részmunkaidős 
munkavállalók juttatása 
között.

401-3 Szülői szabadság

Szülői szabadságra ment 
kolléga: 23 
Szülési szabadságról 
visszatérő kolléga: 5

402-1
A szervezeti működésben bekövetkező 
jelentős változások bejelentésére 
vonatkozó minimális értesítési idő

Az értesítési időszak 30 
munkanap.

403-1
Munkahelyi egészség és biztonság 
irányítási rendszer

N/A Bizalmas információ.

403-2
Veszélyek beazonosítása, incidensek 
vizsgálata

"A jelentéstételi 
időszakban nem történt 
munkahelyi baleset, és 
abból adódóan 
munkaidő kiesés, 
távollét."

301-1
A felhasznált anyagok tömege és 
térfogata

Felelős működés 43-47

301-2 Újrahasznosított anyagok Felelős működés

302-1 Energiafogyasztás a szervezeten belül Felelős működés

302-3 Energiahatékonyság Felelős működés

302-4 Energiafogyasztás csökkentése Felelős működés

305-1-
2-3

Kibocsátások Felelős működés

403-3 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások Munkavállalóink 14

403-4
Munkavállalói részvétel a munkahelyi 
egészséget és biztonságot érintő 
kérdésekben

PwC Care4Life program

404-1
Az egy főre eső éves átlag képzési 
óraszám 

Munkavállalóink 17

404-2

A képességek fejlesztésére és az 
élethosszig tartó tanulásra irányuló 
programok, amelyek segítik a 
munkavállalók folyamatos alkalmazásban 
maradását, illetve karrierjük lezárását

A PwC Magyarország 
rendszeresen nem 
biztosít munkavállalói 
számára átállási 
képzéseket (munkahely-
váltás, nyugdíjazást 
stb. esetén).
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Közzététel 
száma

Közzététel neve
Hivatkozás a 
jelentésben

Oldal-
szám

Hivatkozás, megjegyzés

404-3
A rendszeres teljesítmény- és 
karrierfejlesztési értékelésben részesülő 
alkalmazottak aránya

A PwC munkaválllaói 
minden pénzügyi évben 
100%-ban részesülnek 
teljesítmény értékelésben. 
A teljesítményértékelés a 
PwC Workday rendszerén 
keresztül történt a 2020-
as pénzügyi évben.

405-1
Az irányító testületek és alkalmazottak 
sokfélesége

Sokszínűség 20

405-2
A nők alapilletményének és 
javadalmazásának aránya a férfiakéhoz 
képest

Évente felülvizsgáljuk a 
nemek közötti egyenlő 
bérezést és korrigáljuk, 
ha szükséges.

414-1
Új beszállítók, amelyeket társadalmi 
szempontok alapján vizsgáltak át

Érintettjeink 41

414-2
Negatív társadalmi hatások az ellátási 
láncban és a megtett intézkedések

Nem történt ilyen incidens 
cégünknél a 
vizsgált időszakban.

412-3

Jelentős beruházások megállapodásai, 
melyek tartalmazzák az emberi jogokra 
vonatkozó klauzulákat és amelyeket 
emberi jogi szempontból vizsgáltak

https://www.pwc.com/gx/
en/about-pwc/ 
pwc-human-rights-
statement.pdf

412-2
Az alkalmazottak képzése az emberi jogi 
politikákról vagy eljárásokról

Emberi jogok 55

406-1
Hátrányos megkülönböztetéssel 
kapcsolatos események és meghozott 
korrekciós intézkedések

Nem történt jelentett 
diszkriminatív incidens a 
jelentési időszak alatt a 
PwC Magyarországnál.

409-1
A kényszermunka vagy a kényszermunka 
esetleges kockázata

PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

408-1
A gyermekmunkával kapcsolatos 
kockázatok a műveletek és beszállítók 
szempontjából

PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

410-1
Az emberi jogi politikákkal vagy 
eljárásokkal kapcsolatban kiképzett 
biztonsági személyzet

PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

411-1
Az őslakos népek jogait érintő 
jogsértések

A vizsgált időszakban 
nem történt a helyi 
kollégáinkkal szemben 
bejelentett jogellenes 
tevékenység.

412-1
Emberi jogi felülvizsgálatok vagy 
hatásvizsgálatok tárgyát képező 
műveletek

A PwC ezt a vállalást 
100%-ban teljesíti.

415-1 Politikai hozzájárulás N/A

Közzététel 
száma

Közzététel neve
Hivatkozás a 
jelentésben

Oldal-
szám

Hivatkozás, megjegyzés

419-1
A társadalmi és gazdasági terültei 
törvényeknek és szabályoknak való nem 
megfelelés 

A PwC Magyarország a 
vizsgált időszakban 
nem azonosított olyan 
engedetlen magatartást, 
mely ellentétes a PwC 
szabályozásával, 
Social media 
Szabályzatával.

413-1
Tevékenységek helyi közösség 
bevonásával, hatásvizsgálatok és 
fejlesztési programok

Stratégiánk 27-32

413-2
A helyi közösségekre jelentős tényleges 
és potenciális negatív hatással bíró 
tevékenységek

N/A
A PwC-nek nincsen 
tudomása ilyen negatív 
hatásról.

205-1
A korrupcióval kapcsolatos kockázatok 
felmérése

N/A
Helyi szinten ilyen eset 
nem történt a vizsgált 
időszakban.

205-2
Kommunikáció és képzés a 
korrupcióellenes politikákról és 
eljárásokról

Minőség- és 
kockázat-
menedzsment

54-58

205-3
Megerősített korrupciós esetek száma és 
a megtett intézkedések

Nem történt ilyen eset a 
vizsgált időszakban

206-1
Jogi lépések a versenyellenes 
magatartással, a trösztellenességgel és a 
monopólium gyakorlatával kapcsolatban

Nem történt ilyen eset a 
vizsgált időszakban

416-1
A termék- és szolgáltatási kategóriák 
egészségügyi és biztonsági hatásainak 
értékelése

N/A

416-2
A termékek és szolgáltatások egészségre 
és biztonságra gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos meg nem felelés

Nem történt ilyen 
incindens.

417-1
Termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információkra és 
címkézésére vonatkozó követelmények

PwC Átláthatósági 
jelentés 2020

417-2
Termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információk és címkézés 
megsértésének esetei

A termékek és 
szolgáltatások 
információt és 
jelölést érintő incidensek 
száma 0.

102-24
A legfelsőbb irányító testület kinevezése 
és kiválasztása

A PwC 
Magyarországon

52

102-10
A szervezetet és ellátási láncot érintő 
jelentős változások

Érintettjeink
A PwC beszállítói 
körében jelentős változás 
nem történt.

417-3
A marketingkommunikációval 
kapcsolatos meg nem felelés esetei

Nem történt ilyen 
incindens.

418-1
Adatvédelem megsértése, adatvesztés 
miatti panaszok

N/A
Nem történt ilyen eset a 
vizsgált időszakban.
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