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A MAG 91 Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (6721 Szeged, Bárka utca 5. B. ép.) – továbbiakban 
Társaság - a jelen szabályzatban rögzíti a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (továbbiakban: SFDR rendelet) 
3. 4. és 5. cikke alapján a Társaság politikáját a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali 
eljárásokba történő integrálására vonatkozóan.  

 
A fenntarthatósági kockázatokat az SFDR rendelet 2 cikkének 22. pontja határozza meg, amely alapján 
fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, amely 
bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, jelentős negatív hatást gyakorolhat a befektetés 
értékére. 
 
Az SFDR rendelet 2. cikkének 17. pontja alapján fenntartható befektetés: valamely környezeti célkitűzéshez 
hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a 
megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a 
hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos 
gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely 
társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az 
egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt 
és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy 
szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e 
célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások 
helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd vállalatirányítási struktúrák, a 
munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása 
tekintetében. 

 

A fenntarthatósági kockázatok olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási (ESG) eseményeket vagy 
körülményeket foglalnak magukban, melyeknek esetleges bekövetkezése jelentős negatív hatást gyakorolhat 
a Társaság eszközeire, nyereségességére, vagy jó hírnevére.  
 
ESG-kockázatok például az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, az elismert munkaügyi normák 
megsértése, a korrupció. 

 

A Társaság rögzíti, hogy a fenntarthatósági kockázatokat elsődlegesen a biztosítási terméket kínáló biztosító 
társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését 
megelőzően. 

 

Az Alkusz a tanácsadási tevékenysége során külön tájékoztatja az ügyfeleit arról, hogy melyek azok a 
biztosítók, amelyek a fenntarthatósági kockázatokat a teljes befektetési döntéshozatali folyamat során 
figyelembe veszik, beleértve az eszköz-forrás menedzsmentet, a befektetési stratégiát, a portfóliókezelő 
menedzsmentet, a befektetések monitoringját és ellenőrzését, valamint a kockázatkezelést.  



 
 
 
 

A Társaság, mint független biztosításközvetítő, a tanácsadási tevékenysége során az ügyfélnek bemutatott 
biztosítási termékek, és az azokat kidolgozó biztosítótársaságok ügyfél részére történő ajánlása, az 
igényfelmérő alapján történő ajánlás, elemzés során a gazdasági szempontok mellett a környezeti, társadalmi 
és vállalatirányítási tényezőket, és a fenntarthatósági kockázatok kezelését is figyelembe veszi, ezeket 
értékeli, és külön bemutatja az ügyfeleinek. 
 
A Társaság külön felhívja a figyelmet azon biztosítókra, vagy termékekre, amelyek befektetési eszközeiből nem 
kerültek kizárásra az alábbi ágazatok és társaságok: 
 
(1) a fegyvergyártó vagy fegyvereket előállító vagy az előbbiekhez köthető vállalatokat, 

(2) a szénalapú üzleti modellt alkalmazó vállalatokat, 

(3) olyan államok által kibocsátott kötvényeket, ahol az emberi jogok súlyosan sérülnek, és az ESG 
kritériumrendszer teljesülésével kapcsolatban jelentős aggályok merülnek fel, 

(4) azokat a kibocsátókat, amelyeknek magas az ESG kockázata 
 

 

A Társaság számára kiemelten fontos a globális felmelegedés mérséklése és a klímaváltozás megelőzése, ezért 
a saját tevékenysége során is törekszik a megújuló, zöld energia források használatára. Ezen túlmenően a 
biztosítási termékek, eszközalapok, biztosítók kiválasztására vonatkozó tanácsadási tevékenysége során a 
termékelemzéseknél is figyelembe veszi ezen követelményeket, ezekről külön tájékoztatást nyújt. 
 
A Társaság elemezheti a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási termékekhez 
kapcsolódó alapokat. Ezeknél a termékeknél, az ügyfelek viselik a befektetési    kockázatot, és ezzel együtt azon 
befektetési eszközök, illetve befektetési egységek fenntarthatósági kockázatát, amelyekbe a biztosítási díj 
elhelyezésre kerül.  Mindemellett a Társaság  az egyes alapok értékelésénél – ha lehetősége van azt megítélni 
- tájékoztatást nyújt azok  fenntarthatósági kockázatáról.



 


