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Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431; továbbiakban: 

EQUILOR) az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit a fenntarthatósági preferenciák és ESG szempontok 

szolgáltatásnyújtás során történő alkalmazásáról.  

2022. augusztus 2-tól módosul a Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló 2017/565 Rendelete, aminek 

következtében többek között módosulnak az alkalmassági tesztekkel kapcsolatos rendelkezések, ennek 

értelmében 2022. augusztus 2-tól befektetési szolgáltatóknak — így az EQUILOR-nak is — figyelembe kell 

venniük az alkalmasság értékelésekor ügyfeleik fenntarthatósági preferenciáit.  

Tekintettel a jogszabályi környezet változására, valamint arra, hogy az EQUILOR különösen fontosnak tartja, 

hogy ügyfelei igényeit a lehető legteljesebb körű tájékoztatást és szolgáltatást nyújtson részletesebben 

szeretnénk bemutatni az Európai Unióban folyamatban lévő ún. ESG szabályozásnak a befektetési 

szolgáltatásokat érintő rendelkezéseit. 

Az ESG betűszó az Enviromental, Social, Governance szavak rövidítése, amelyek magyarul Környezetet, 

Társadalmit és Vállalatirányítást jelentenek és azokat a célkitűzéseket foglalják össze, amelyek követése az 

Európai Unió a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend középpontjába állított, mint 

fenntartható fejlődési célok, amelyek támogatják és elősegítik Európa fenntartható jövőjét. A fenntartható 

fejlődés globális, átfogó keretrendszer így ezen célkitűzések mentén kialakuló új eljárások, szabályok számos 

területet érinthetnek (pl.: szálloda üzemeltetése, foglalkoztatás, stb.), így a befektetési szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos szabályozásokat is. 

Az ESG szabályozás rendkívül összetett jogi keretrendszer, amely fő pilléreiként a befektetési szolgáltatásokra 

fókuszálva, a teljesség igénye nélkül alábbi jogszabályok határozhatók meg: 

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/828 irányelve a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú 

részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról („SRD II”)  

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete - a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a 

fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről („SFDR”)  

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete a fenntartható befektetések elő-mozdítását 

célzó keret létrehozásá-ról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról („Taxonómia rendelet”)  

• Bizottság (EU) 2021/1253 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/565 felhatalmazáson 

alapuló rendeletnek a fenntarthatósági tényezők-nek, kockázatoknak és preferenciáknak a be-fektetési 

vállalkozásokra vonatkozó bizonyos szervezeti követelményekbe és működési feltételekbe történő 

integrálása tekinteté-ben történő módosításáról  

Fontos hangsúlyozni, hogy az EQUILOR elkötelezett amellett, hogy a fenntartható fejlődés és az ESG 

preferenciák megjelenjenek mind a befektetési szolgáltatói, mind a befektetési szolgáltatást igénybe vevő ügyfél 

szempontjából, azonban az ESG-vel kapcsolatos szabályozás még jelenleg sem teljes körű, végleges (pl.: a 

termékjóváhagyással kapcsolatos jogszabályi változásokat csak 2022. augusztus 21-ig kell a tagállamoknak 

implementálni, és csak 2022. november 22-től kötelező alkalmazni). Tehát a jövőben folyamatosan jelennek 

meg a további részletszabályok, a piaci gyakorlat pedig még nem kialakult. A szabályozás sajátosságai, 

részlegessége miatt az adott pénzügyi termékek tekintetében jelenleg nem állapítható például azok ESG 

preferenciák szerinti megfelelősége, besorolása.  

A befektetési szolgáltatások esetében az ESG szabályozás a befektetési tanácsadási és portfóliókezelési 

szolgáltatásokat érinti. Az EQUILOR által jelenleg nyújtott befektetési tanácsadási szolgáltatások, így a Kiemelt 

Befektetési Tanácsadási Szolgáltatás és a Prémium Befektetési Tanácsadási Szolgáltatás a fentiekben jelzett 

okok miatt nem fókuszálhatnak az egyes befektetők fenntarthatósági preferenciáira, azonban Társaságunk a 

megfelelő keretrendszer és megfelelő termékpaletta rendelkezésre állása esetén új, a fenntarthatósági 

preferenciákat figyelembe vevő ún. ESG befektetési tanácsadási szolgáltatástípus bevezetését tervezi. A 

kialakításra kerülő új befektetési tanácsadási szolgáltatás igénybevételét elsősorban, de nem kizárólag a 
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meglévő befektetési tanácsadási szolgáltatási keretszerződés mellett javasoljuk ügyfeleinknek tekintettel a még 

nyitott szabályozási kérdésekre és a piacon elérhető ESG szempontokat is értékelő termékek szűk körére.  

Röviden szeretnénk betekintést adni abba, hogy az ESG szempontok milyen témaköröket fednek le.  

A környezeti célkitűzések (Environment) összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 

rendeletével, az ún. Taxonómia rendelettel az alábbiakat foglalják magukba:  

• Éghajlatváltozás mérséklése,  

• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,  

• Vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, 

• Körforgásos gazdaságra való átállás,  

• Szennyezés megelőzése és csökkentése,  

• A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.  

A társadalmi (Social) célkitűzés alábbi témaköröket öleli fel: 

• Egészség és jólét védelme 

• Emberi jogok biztosítása 

• Egészségügy, oktatás, munkahelyi biztonság 

• Sokszínűség és esélyegyenlőség biztosítása, társadalmi egyenlőtlenség elleni küzdelem 

• Társadalmi kohézió, a társadalmi integráció erősítése 

• Humán tőke vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségek fejlesztése 

• Munkaügyi kapcsolatokat erősítése, munkavállalói kapcsolatok, munkavédelem, munkavállalói jogok 

biztosítása 

• Ügyfélelégedettség, ügyfélelkötelezettség 

• Adatbiztonság, adatvédelem, személyes adatok védelme 

Az irányítási (Governance) célkitűzés főként a vállalatirányításra, vállalati magatartásra fókuszál, így:  

• Üzleti etika 

• Pénzügyi stabilitás 

• Korrupció elleni küzdelem 

• Tulajdonosi jogok gyakorlásának fokozása 

• Felsővezetői döntéshozatal transzparenciája 

• Javadalmazás, ösztönzők átláthatósága 

• Felelős vállalatirányítás erősítése 

• Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése 
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Azonban az ügyfél ESG preferenciáinak megismerése során a befektetési szolgáltatóknak nem csupán az 

ügyfél által fenntarthatósági szempontból preferált célkitűzéseket kell megismernie, hanem azokat is, amelyeket 

a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásuk miatt kell figyelembe venni, azaz kizárni, oly módon, 

hogy az ügyfél nem fektet olyan eszközbe, amely közvetve vagy közvetlenül (pl.: a kibocsátó tevékenysége 

miatt) kapcsolatba hozhatóak valamely az ügyfél által kiválasztott tényezővel.  

 

Főbb káros tényezők: 

• Fosszilis energia, energiahordozók 

• Nukleáris energia 

• Fegyvergyártás, fegyverkereskedelem 

• Vegyszerhasználat 

• Veszélyes hulladék, és környezetszennyezés 

• Vegyi növényvédelem, veszélyes vegyszerhasználat 

• Környezeti károkozás 

• Erdőírtás 

• Függőséget okozó szerek, tevékenységek (dohány, alkohol, szerencsejáték) 

• Emberi jogok megsértése 

• Etikai normák megsértése 

• Klónozásra, génmanipulációra irányuló kutatás 

• Állatok jogainak megsértése 

• Büntetésvégrehajtási intézmény működtetése magán vállalkozásként 

• Adóelkerülés 

 

A jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében az EQUILOR kérdőívet dolgozott ki és alkalmaz 2022. 

augusztus 02. napjától. A kérdőívben a Társaság információkat gyűjt az érintett Ügyfél fenntarthatósági 

preferenciáiról annak érdekében, hogy számára a jövőben az ezekhez igazodó befektetési tanácsadási 

szolgáltatást tudja nyújtani.  

A kérdőív az alkalmassági teszthez kapcsolódik a 2022. augusztus 02. napjától az új szerződéskötések, illetőleg 

megismételt alkalmassági tesztek esetén kerül alkalmazásra.  

Budapest, 2022. augusztus 01.  
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