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Élőfej cím

Földünk erőforrásai végesek, a globális erőforrásgazdálkodás a jelenlegi formában hosszú távon nem
fenntartható.

A társadalmilag hasznos befektetések előtérbe helyezésének gondolata már az 1960-as években megszületett,
1987-ben az ún. Brundtland Bizottság jelentése hozza be a közbeszédbe a fenntartható fejlődés fogalmát,
1990-ben az MSCI elindította a világ első zöld indexét.1 2015 Párizsi klímamegállapodás (globális felmelegedés 2
C-fok alatt tartása és a gazdaságok alkalmazkodási képességének növelése, karbonsemlegesség, zéró CO2
kibocsátás 2052-re)

A törekvésekre nyitott volt a piac, a környezetvédelmi, társadalmi és etikus vállalatirányitási szempontokat
figyelembe vevő befektetések állománya többszörösére nőtt ez elmúlt 10 évben.

A fenntartható, ESG befektetések iránti kereslet globális megatrend lett.

A zöld befektetések előretörése

1 https://www.msci.com/esg-101-what-is-esg/evolution-of-esg-investing

Az ESG alapokban kezelt vagyon eloszlása 
(2021. december)

Európa
81%

Egyéb
6%

USA
13%

Forrás: https://sustainfi.com/articles/investing/esg-statistics/ 

Forrás: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/esg-investing-and-sustainability.html:

A globálisan kezelt vagyon alakulása (ezer milliárd $)

ESG Nem ESG



Kevés publikált adat
A vállalatok alacsony hányada kevés közölt magáról ESG 
adatokat, és azok az információ halmazok is szétszórtak 

és nehezen összehasonlíthatók voltak. Ennek 
eredményeként a megjelenő adatszolgáltatók saját 

értékelési módszertanokat dolgoztak ki, és ezeket 
értékesítették az ESG befektetési piac szereplőinek. 

Greenwashing
A piaci szereplők hajlamosak az alacsonyabb 

költségű tőke bevonása érdekében olyan 
állításokat tenni magukról, amitől látszólag 

fenntarthatónak tűnnek, de a valóságban nem 
különböznek a gyengébb ESG értékelésű 

társaiktól.

Egzakt definíció hiánya
Nem volt egyértelműen definiálva, hogy mi az az ESG 
befektetés és milyen követelményeknek kell megfelelnie 
egy nagyvállalatnak ahhoz, hogy ESG szempontból 
kívánatos befektetésnek tekinthető legyen.

Eltérő ESG értékelések
Az eltérő módszertanoknak közsönhetően a különböző 
szolgáltatók ESG értékelései nagyon eltérőek voltak 
(alacsony volt közöttük a korreláció), a vállalatok 
kimutatásaikat ennek megfelelően tudták orientálni 

A „greenwashing”-ról dióhéjban
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Az Európai Unió ESG szabályozási 
rendszere I.

2019/2088 rendelet – SFDR

A rendelet célja harmonizált szabályok meghatározása, ami segíthet a
pénzpiaci szereplőknek abban, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos
információkat át tudják látni.

Lefekteti a fenntartható befektetési eszközök adatszolgáltatási és
fenntarthatósági standardjait

2020/852 rendelet – Taxonómia

A rendelet kritériumokat állapít meg, ami alapján eldönthető, hogy egy
gazdasági tevékenység, illetve befektetés környezeti szempontból
mennyire fenntartható.

Fő jogszabályok

Az Unió célja a pénzügyi piaci termékek és szolgáltatások kapcsán
fenntarthatósági szempontból átláthatóság, összehasonlíthatóság

biztosítása és a greenwashing megakadályozása a fenntarthatóság három
- gazdasági, szociális és környezetvédelmi – dimenziója mentén.
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Az Európai Unió ESG szabályozási 
rendszere II.

3. Betartásra kerülnek az alapvető társadalmi normák (munkajog)

4. Megfelel a szakmai átvilágítási kritériumoknak

2. Nem sért súlyosan egy másik környezetvédelmi célkitűzést sem

1. Érdemben hozzájárul az alábbi 6 célkitűzés egyikéhez

Taxonómia rendelet – Mi a zöld?

Az éghajlatváltozás 
mérséklése

Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás

Vízi és tengeri erőforrások 
fenntartható használata és 

védelme

A körforgásos 
gazdaságra való átállás

A szennyezés 
megelőzése és 

csökkentése

A biológiai sokféleség és 
az ökoszisztémák 

védelme és helyreállítása
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Az Európai Unió ESG szabályozási 
rendszere II.

1. Érdemben hozzájárul az alábbi 6 célkitűzés egyikéhez

Taxonómia rendelet – Mi a zöld?

Az éghajlatváltozás 
mérséklése

Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás

Vízi és tengeri erőforrások 
fenntartható használata és 

védelme

A körforgásos 
gazdaságra való átállás

A szennyezés 
megelőzése és 

csökkentése

A biológiai sokféleség és 
az ökoszisztémák 

védelme és helyreállítása

SFDR rendelet – Mennyire fenntartható?

Nem zöld termék (SFDR 6. cikk) 
Ebben az esetben is meg kell adni a 

fenntarthatósági kockázatok kezelési módját 
és a hozamra gyakorolt hatását.

Világoszöld termék (SFDR 8. cikk) 
Környezeti vagy társadalmi célok 

előmozdítását segítő befektetési termék

Sötétzöld termék (SFDR 9. cikk) 
Környezeti vagy társadalmi célkitűzéssel 

rendelkező, fenntartható befektetési termék 

3. Betartásra kerülnek az alapvető társadalmi normák (MSS)

4. Megfelel a szakmai átvilágítási kritériumoknak (EU 2021/2139 )

2. Nem sért súlyosan egy másik környezetvédelmi célkitűzést sem (DNSH)
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Az Európai Unió ESG szabályozási 
rendszere II.

3. Betartásra kerülnek az alapvető társadalmi normák (MSS)

4. Megfelel a szakmai átvilágítási kritériumoknak (EU 2021/2139 )

2. Nem sért súlyosan egy másik környezetvédelmi célkitűzést sem (DNSH)

1. Érdemben hozzájárul az alábbi 6 célkitűzés egyikéhez
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fenntartható használata és 

védelme

A körforgásos 
gazdaságra való átállás

A szennyezés 
megelőzése és 

csökkentése

A biológiai sokféleség és 
az ökoszisztémák 

védelme és helyreállítása

SFDR rendelet – Mennyire fenntartható?

Nem zöld termék (SFDR 6. cikk) 
Ebben az esetben is meg kell adni a 

fenntarthatósági kockázatok kezelési módját 
és a hozamra gyakorolt hatását.

Világoszöld termék (SFDR 8. cikk) 
Környezeti vagy társadalmi jellemzők 
előmozdítását célul kitűző befektetési 

termék

Sötétzöld termék (SFDR 9. cikk) 
Környezeti vagy társadalmi célkitűzéssel 

rendelkező, fenntartható befektetési termék 
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2020. december 31. előtt épült épületek legalább A. 
osztályú energetikai tanúsítvánnyal (EPC) rendelkeznek.

Alternatívaként az épület a nemzeti vagy regionális 
épületállomány operatív primerenergia-igényként 

(PED) kifejezett és megfelelő bizonyítékokkal igazolt 
felső 15 %-ában található

DNSH: A tevékenység szempontjából lényeges 
fizikai éghajlati kockázatokat megbízható éghajlati 
sérülékenységi és kockázatértékelés elvégzésével 

azonosították.

Amennyiben az épület nagy nem lakáscélú épület 
az energiahatékonyság-ellenőrzés és -értékelés 

révén hatékonyan működik.

A technikai vizsgálati kritériumok gazdasági tevékenységenként
vizsgálják, hogy teljesül-e a környezeti célkitűzésekhez való
hozzájárulás, illetve a jelentős károkozás elkerülésének (DNSH)
kritériuma. A három ide kapcsolódó ingatlanalapok által is
végezhető gazdasági tevékenység:

A 2020. december 31. után épült épületek 
esetében megfelel az új épületek esetében  

meghatározott, a vásárlás időpontjában releváns 
kritériumoknak.

Mitől sötétzöld egy ingatlanbefektetés?

A választ a Taxonómia rendelethez tartozó (EU) 2021/2139 
Felhatalmazáson Alapuló Rendelet (TSC) adja meg, ebben 

találhatók meg az ún. technikai vizsgálati kritériumok.

Új épületek építése 
(TSC 1. melléklet 7.1.)

Meglévő épületek 
korszerűsítése 

(TSC 1. melléklet 7.2.)

Épületek vásárlása 
és tulajdonjoga 

(TSC 1. melléklet 7.3.)
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AZ ESG MEGFELELÉS HATÁSA  
INGATLAN HOZAMOK

Átlagos irodaház

Magas energia hatékonyságú 
irodaház

• YTD Service Charge változás: 

250% 
• bérlők nemfizetési kockázata 

nagyobb
• Rezsiköltségek sokszorosára 

nőttek

• YTD Service Charge változás: 

50%
• bérlők nemfizetési kockázata 

kisebb



Energiaválság  
ESG

befektetések
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Élőfej cím

10+ év monetáris 
és fiskális élénkítés

• Pénznyomtatás

• Eszközár buborékok 
kialakulása 

Covid – újabb 
jelentős monetáris 

stimulus

• További olaj a tűzre

• Eszközárak történelmi 
szintre emelkedtek

Infláció – energiaár 
emelkedés 

• Tavaly év végén még 
optimista várakozások

Háború – brutális 
energiaár 
robbanás

• Infláció elszabadult

• A fogyasztókat 
alkalmazkodásra 
kényszeríti

• Fogyasztás csökkentése, 
energia hatékonyság 
növelése

• A befektetési eszközök 
polarizációja, az igazság 
pillanata !

AZ ENERGIAVÁLSÁG HATÁSA –
VÍZVÁLASZTÓ 

• Költség hatékonyság (energia 
hatékonyság)

• Finanszírozás ellehetetlenülése

• Befektetői tőke az ESG vállalatok 
irányába áramlik (aki kimarad, 
leértékelődik)

• Szabályozók is egyre 
hátrányosabb helyzetbe hozzák a 
nem ESG vállalkozásokat



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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