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A jövő zöld, az Ön befektetése is az?

Sztakó Szabolcs
ERSTE ALAPKEZELŐ Zrt.

Vezető értékesítési 
manager

Kép forrása: https://www.businesstoday.in/magazine/features/story/india-needs-to-adopt-clean-

technologies-to-arrest-environmental-degradation-146375-2016-08-22

https://www.businesstoday.in/magazine/features/story/india-needs-to-adopt-clean-technologies-to-arrest-environmental-degradation-146375-2016-08-22


Aki „megvette” a zöld szektort eddig is jól járt

Éves szinten átlagosan 

15,4% az elmúlt 9 évben*
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*Forrás: EAM saját ábra, adatok érvényessége: 2021.12.31. Múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve
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Aki nálunk vett „zöldet” ugyancsak jól járt
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Erste WWF Stock Environment HUF alap*

YTD 6,38%

3 év 36,13%

5 év 27,58%

10 év 19,76%

*Forrás: EAM saját ábra, adatok érvényessége: 2022.08.31.  Múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve
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Mi változott a zöld szektorban az elmúlt 1-2 évben?
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Olyan vállalatokba amelyek termékeik és

szolgáltatásaik előállításával:

 pozitív hatással bírnak a környezetre,

 élen járnak a gazdaság transzformációjában a

fenntartható fejlődés megvalósulását illetően,

 megoldásokat kínálnak a klímaváltozáshoz

történő alkalmazkodáshoz.

AZ ENERGIAÁRAK 

ELSZABADULÁSA MIATT A ZÖLD 

ÁTALAKULÁS FELGYORSULHAT!

2022
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Olyan vállalatokba amelyek termékeik és

szolgáltatásaik előállításával:

 pozitív hatással bírnak a környezetre,

 élen járnak a gazdaság transzformációjában a

fenntartható fejlődés megvalósulását illetően,

 megoldásokat kínálnak a klímaváltozáshoz

történő alkalmazkodáshoz.
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Kép forrása: https://www.thelocationguide.com/2017/12/towards-a-green-film-future-sustainability-and-the-global-production-industry/

https://www.thelocationguide.com/2017/12/towards-a-green-film-future-sustainability-and-the-global-production-industry/


Óriási összegek fognak várhatóan megmozdulni

European Green Deal

Célja, hogy Európa 2050-re az első
klímasemleges kontinens legyen.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke így nyilatkozott:

„legalább 1 billió euró mozgósítására
irányuló tervünk irányt fog mutatni, és egy
zöld beruházási hullámot indít be.”

USA

Inflációcsökkentési törvény: Az elemzők
szerint az amerikai történelem
legfontosabb és legkiterjedtebb
klímavédelmi törvénye. (aláírva: 22.08.16.)

„A törvénycsomagba foglalt intézkedések
369 milliárd dollárral járulnak hozzá
ahhoz, hogy 2030-ig a jelenleg biztosított
27 százalék helyett 41
százalékkal csökkenjen az üvegházhatású
gázok kibocsátása a 2005-ös szinthez
képest.”
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Forrás: https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-

transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
Forrás: https://qubit.hu/2022/08/17/joe-biden-alairta-az-amerikai-tortenelem-eddigi-legfontosabb-klimavedelmi-torvenyet

Szakmai befektetők részére

https://www.cfr.org/in-brief/us-climate-bill-inflation-reduction-act-gets-right-wrong-emissions


Folyamatosan érkeznek a zöld innovációk

 Zöld építészet

 Újrahasznosított műanyag útburkolat

 Szennyvíz áramfejlesztő

 Nukleáris energia technológia

 Elektromos jármű meghajtása 

 Szén leválasztás és tárolás

 Okos mérők

 Mesterséges fotoszintézis
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Forrás: https://sustainabilitymag.com/top10/top-10-green-technology-innovations
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Zöld alapok az EAM kínálatában

ERSTE GREEN INVEST

„zöld” részvények

Olyan vállalatok, amelyek termékeik

és szolgáltatásaik előállításával

pozitív hatással bírnak a

környezetre, élen járnak a

gazdaság transzformációjában a

fenntartható fejlődés

megvalósulását illetően, vagy

megoldásokat kínálnak a

klímaváltozáshoz történő

alkalmazkodáshoz.

ERSTE GREEN INVEST MIX

„zöld” részvények és kötvények 

A portfólió részvény része, azokba a

vállalatokba fekteti vagyonát

globálisan, amelyek pozitívan

járulnak hozzá a környezetvédelmi

megatrendekhez.

A kötvények tekintetében, az ún. zöld

kötvényeket vásárolják a portfólióba,

amelyeket fenntartható projektek

finanszírozására bocsátanak ki a

vállalatok.
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ERSTE STOCK ENVIRONMENT

„zöld” részvények

Azon vállalatok részvényei, amelyeknél

környezetvédelmi előnyök

azonosíthatók, és amelyek elsősorban

a vízvédelem és vízgazdálkodás,

hulladékgazdálkodás és hulladék

újrahasznosítás, megújuló

energiaforrások, valamint

energiahatékonyság területekhez

kapcsolódóan végeznek gazdasági

tevékenységet

Szakmai befektetők részére



Fókuszpontok a zöld alapjainknál

8

Energy Water
Waste & 

Recycling

Adjustment/

Adaptation

ÁGAZATOK, AMELYEK MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLNAK ÉS ENYHÍTIK AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEIT

Irrigation

Water technology

Water saving

Water efficiency

Renewable energy

Infrastructure

Energy efficiency

Mobility

Waste collection

Waste disposal

Recycling

Waste recycling

Industry

Utilities

Automotive

Green IT 

Air conditioning technology

Healthcare & biotech

Agrochemistry

Flood protection

Transformation 

Leader 

Erste Green Invest ▐

Erste Stock Environment ▐

▐ ▐ ▐ ▐ ▐

▐ ▐ ▐
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EAM ESG Expertise 

Pioneering role on the topic of sustainability 
in the region 

*Aligned volume of our public equity funds as of July 2022

years of ESG experience

20

We have been applying ethical 

minimum standards to all our

single stock public funds since 

ESG Investment-
experts

20+ Bundling of voting rights 

of our equity funds according to

ESG criteria at more than 

Annual General Meetings*

400

15,1 billion euros2009

9

2012

Since we have been the first

AMC in Austria to adhere to the principles

for Sustainable Investment of the

United Nation

Approx.

of the assets we manage sustainability

criteria are taken into account

▐Miért az EAM?



Az Erste lett az év Zöld Befektetési Alapkezelője

„A fenntarthatóság azt jelenti,
hogy a mai nemzedék tettei nem
korlátozhatják a jövő
generációinak lehetőségeit –
akkor sem, ha „csak” a pénzügyi
tevékenységekről van szó”

dr. Mesterházy György, az Erste
Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója

30 September 2022 10Szakmai befektetők részére



30 September 2022 11

ERSTE ZÖLD ALAPOK

ENERGY

WATER

WASTE & 

RECYCLING

TRANSFORMATION ADAPTION

Köszönöm a 

figyelmet!
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Jogi nyilatkozat
A prezentáció kizárólag szakmai befektetők részére készült.

A prezentációban foglaltak – teljes, vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag az Erste Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.

em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003.; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, Társaság) előzetes írásos engedélyével lehetséges. A jelen prezentáció forgalmazási közleménynek minősül.

Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata és Kiemelt Befektetői Információja ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erste-

am.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. A prezentációban leírtak kizárólag az általános tájékozódásban kívánnak segítséget nyújtani, semmilyen

körülmények között nem értelmezhetők és minősíthetők személyes befektetésre való ösztönzésnek, ajánlásnak, befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak,

adótanácsadásnak, elemzésnek, portfóliójelentésnek. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs

befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok jegyzéséhez, vételéhez és

visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó

esetleges károkat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni!

A prezentációban hivatkozott alapok fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjaira vonatkozóan részletes információk elérhetők az alábbi linken:

https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/fenntarthatosag

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alapok megvásárlása révén, az adott Alap befektetési jegyeinek tulajdonosaivá, nem pedig az Alap által tulajdonolt eszközök tulajdonosaivá válnak.A

megjelenített alapok kockázataira vonatkozó széleskörű információ megtalálható az egyes alapok Kezelési Szabályzatának „A kockázatok” címet viselő IV. fejezetében, valamint az alapok Kiemelt

Befektető Információ (KIID) elnevezésű dokumentumaiban.

A Befektetőknek a befektetési jegyek által biztosított jogaira vonatkozó információkat az alapok mindenkor hatályos Kezelési szabályzatának 10. pontja tartalmazza.

A prezentációban foglalt információk nem teljes körűek. A dokumentum vagy bármilyen módon történt másolatának harmadik személyhez kerülése esetén ezen anyagban foglaltak nem jelenthetnek

hivatkozási alapot semmilyen igény érvényesítésére.

A prezentáció 2022.09.23-án készült.

30 September 2022 12Szakmai befektetők részére

http://www.erste-am.hu/
https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/fenntarthatosag

