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1. EU JOGALKOTÁSI AKTUSOK  

Jogszabály címe és száma Tárgyi hatály (röviden) Személyi hatály Releváns részek1 Időbeli hatály 

Európai Parlament és a Tanács 

2014/95/EU irányelve -  

a 2013/34/EU irányelvnek a nem 

pénzügyi és a sokszínűséggel kap-

csolatos információknak bizonyos 

nagyvállalkozások és vállalatcsopor-

tok általi közzététele tekintetében 

történő módosításáról („NFRD”) 

Az Európai Unióban közzétett nem pénzügyi 

információk következetességének és összeha-

sonlíthatóságának javítása érdekében bizo-

nyos nagyvállalkozásoknak legalább a környe-

zetvédelmi, a szociális és a foglalkoztatási kér-

désekre, az emberi jogok tiszteletben tartá-

sára, a korrupció elleni küzdelemre és a meg-

vesztegetés kérdéseire vonatkozó információ-

kat tartalmazó nem pénzügyi kimutatást kell 

készíteniük, mely az egyedi / összevont beszá-

molójuk része. 

közérdeklődésre számot tartó 

gazdálkodó egységnek minősülő 

nagyvállalkozások, amelyek mér-

legfordulónapjukon túllépik az 

adott üzleti évben foglalkoztatot-

tak átlagos létszámára vonatko-

zóan 500 főt előíró kritériumot 

 

2017. január 1-jén kezdődő 

üzleti évtől vagy a 2017. nap-

tári év során 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/828 irányelve -  

a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú 

távú részvényesi szerepvállalás ösz-

tönzése tekintetében történő mó-

dosításáról („SRD II”) 

Az intézményi befektetőknek és az eszközke-

zelőknek szerepvállalási politikát kell kidolgoz-

niuk, mely tartalmazza, hogyan követik nyo-

mon a befektetéssel érintett társaságok társa-

dalmi és környezeti hatásait, valamint vállalat-

irányítását. 

intézményi befektetők (1. cikk 2. 

b) – e); 

eszközkezelők (1. cikk 2. b) – f) 

1. cikk 3. (3g. cikk) 

2019. június 10-ig kellett imp-

lementálni az irányelv rendel-

kezéseit. 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/2088 rendelete - 

a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a 

fenntarthatósággal kapcsolatos 

közzétételekről („SFDR”) 

Harmonizált szabályokat határoz meg a rende-

let a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi ta-

nácsadók által a fenntarthatósági kockázatok-

nak a folyamataikba való integrálásával és e fo-

lyamataik során a fenntarthatóság szempont-

jából káros hatások figyelembevételével, vala-

mint a pénzügyi termékekről szóló, fenntart-

hatósággal kapcsolatos információk tekinteté-

ben alkalmazandó átláthatósággal kapcsolat-

ban. 

pénzügyi piaci szereplők (2. cikk 

1.); és 

pénzügyi tanácsadók (2. cikk 11.) 

 

2021. március 10.  

(kivéve: 4. cikk (6) és (7) bekez-

dését, a 8. cikk (3) bekezdését, 

a 9. cikk (5) bekezdését, a 10. 

cikk (2) bekezdését, a 11. cikk 

(4) bekezdését és a13. cikk (2) 

bekezdését 2019. december 

29-től, a 11. cikk (1)–(3) bekez-

dését pedig 2022. január 1-től 

kell alkalmazni.) 

 

1 Releváns cikkek akkor kerülnek külön kiemelésre, ha a jogszabály nem csak ESG vonatkozású rendelkezéseket tartalmaz, pl.: CRR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=ENlocale=hu
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Jogszabály címe és száma Tárgyi hatály (röviden) Személyi hatály Releváns részek1 Időbeli hatály 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/2089 rendelete - 

az (EU) 2016/1011 rendeletnek az 

uniós éghajlatváltozási referencia-

mutatók, a Párizsi Megállapodáshoz 

igazodó uniós referenciamutatók és 

a referenciamutatókra vonatkozó, 

fenntarthatósággal kapcsolatos 

közzétételek tekintetében történő 

módosításáról („Benchmark regu-

lation – BMR – módosítása”) 

A Benchmark rendelet egységes szabályokat 

állapít meg a referenciamutatókra vonatko-

zóan (azok előállítására és felhasználására) az 

Európai Unióban és kitér a referenciamutatók 

különböző típusaira.  

A referenciamutatók típusai kiegészülnek (ez-

által egységes előállítási követelmények kerül-

nek bevezetésre) az uniós éghajlatváltozási re-

ferenciamutatókkal és a Párizsi Megállapodás-

hoz igazodó uniós referenciamutatókkal. 

referenciamutató kezelők; a refe-

renciamutatókhoz bemeneti ada-

tot szolgáltatók 

 

Európai Unió Hivatalos Lapjá-

ban való kihirdetését követő 

napon lépett hatályba - azaz 

2019. december 10-én. 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2020/852 rendelete - 

a fenntartható befektetések elő-

mozdítását célzó keret létrehozásá-

ról, valamint az (EU) 2019/2088 ren-

delet módosításáról („Taxonómia 

rendelet”) 

Ez a rendelet kritériumokat állapít meg annak 

eldöntésére, hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntarthatónak mi-

nősül-e, annak megállapítása céljából, hogy 

egy befektetés környezeti szempontból milyen 

mértékben fenntartható. 

a) pénzügyi termékeket rendelke-

zésre bocsátó pénzügyi piaci sze-

replők (2. cikk 2.); 

b) olyan vállalkozások, akik az 

NFRD alapján nem pénzügyi kimu-

tatást, illetve összevont (konszoli-

dált) nem pénzügyi kimutatást kö-

telesek közzétenni; 

( c) a tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott olyan intézkedések, 

amelyek követelményeket állapí-

tanak meg a pénzügyi piaci sze-

replők vagy a kibocsátók számára 

olyan pénzügyi termékek vagy vál-

lalati kötvények vonatkozásában, 

amelyeket környezeti szempont-

ból fenntarthatókként bocsátanak 

rendelkezésre;) 

 

Európai Unió Hivatalos Lapjá-

ban való kihirdetését (kihirde-

tés napja: 2020.06.22.) követő 

huszadik napon lépett ha-

tályba. 

A 4., az 5., a 6. és a 7. cikket, 

valamint a 8. cikk (1), (2) és (3) 

bekezdését a következő idő-

pontoktól kell alkalmazni: 

a) a 9. cikk (a) és (b) bekezdé-

sében említett környezeti cél-

kitűzések vonatkozásában 

2022. január 1-jétől; és 

b) a 9. cikk (c)–(f) bekezdésé-

ben említett környezeti célki-

tűzések vonatkozásában 2023. 

január 1-jétől. 

Európai Parlament és a Tanács 

575/2013/EU rendelete -  

A nyilvánosságra hozatali követelmények kie-

gészültek az ESG kockázatok nyilvánosságra 

hozatalával kapcsolatos előírásokkal. 

Nagy méretű intézmények, ame-

lyek olyan értékpapírokat bocsá-

tanak ki, amelyek forgalmazása 

449a. cikk 2022. június 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20210930&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20210930&from=ENlocale=hu
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Jogszabály címe és száma Tárgyi hatály (röviden) Személyi hatály Releváns részek1 Időbeli hatály 

a hitelintézetekre és befektetési vál-

lalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelményekről és a 

648/2012/EU rendelet módosításá-

ról („CRR”) 

valamely tagállamnak szabályo-

zott piacán engedélyezett  

25%-os tőkekövetelmény-kedvezményt tesz 

lehetővé a CRR azon infrastruktúra finanszíro-

zási banki kitettségek esetében, melyek meg-

felelnek a rendeletben felsorolt  

követelményeknek. 

Intézmények (CRR – 4. cikk 3.) 501a. cikk 2020. június 27. 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/2033 rendelete –  

a befektetési vállalkozásokra vonat-

kozó prudenciális követelmények-

ről, valamint az 1093/2010/EU, az 

575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 

806/2014/EU rendelet módosításá-

ról („IFR”) 

A nyilvánosságra hozatali követelmények kie-

gészültek az ESG kockázatok nyilvánosságra 

hozatalával kapcsolatos előírásokkal. 

(EU) 2019/2034 irányelv 32. cikke 

(4) bekezdésében említett kritéri-

umokat nem teljesítő befektetési 

vállalkozások 

53. cikk 2022. december 26.  

 

2. FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK 

Jogszabály címe és száma Tárgyi hatály (röviden) Személyi hatály Mikortól alkalmazandó 

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 

A rendelet módosítja a (EU) 2017/565 felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendeletet. Módosulnak a fenntart-

hatósági kockázatok figyelembevétele miatt a befekte-

tési vállalkozásokra vonatkozó egyes szervezeti köve-

telmények. Továbbá módosul az alkalmassági teszt és 

alkalmassági jelentés tartalma, az ügyfelek fenntartha-

tósági preferenciára tekintettel. 

Befektetési vállalkozások, valamint be-

fektetési és kiegészítő szolgáltatásokat 

nyújtó hitelintézetek, és egyes alapke-

zelők (részletesen - (EU) 2017/565 1. 

cikk (1)-(2)) 

2022. augusztus 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20210930&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20210930&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20210930&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20210930&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0575-20210930&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2033-20191205&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1253&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1253&from=ENlocale=hu
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Bizottság (EU) 2021/1269 felhatalmazáson 

alapuló irányelve -  

az (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló 

irányelvnek a fenntarthatósági tényezőknek 

a termékirányítási kötelezettségekbe való in-

tegrálása tekintetében történő módosításá-

ról 

A pénzügyi eszközöket előállító és forgalmazó befekte-

tési vállalkozásoknak figyelembe kell venniük a fenn-

tarthatósági tényezőket minden pénzügyi eszköz ter-

mékjóváhagyási folyamatában, valamint az egyéb ter-

mékirányítási és -felügyeleti intézkedésekben minden 

olyan pénzügyi eszköz esetében, amelyet fenntartható-

sággal kapcsolatos profillal rendelkező pénzügyi esz-

közt kereső ügyfeleknek kívánnak forgalmazni. 

Befektetési vállalkozások, egyes alap-

kezelők (részletesen - (EU) 2017/593 1. 

cikk (1)) 

2022. augusztus 21-ig kell 

implementálni az irányelv 

rendelkezéseit, és 2022. nov-

ember 22-től kell alkalmazni. 

Bizottság (EU) 2021/1255 felhatalmazáson 

alapuló rendelete -  

a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló ren-

deletnek az alternatív befektetési alap-keze-

lők által figyelembe veendő fenntarthatósági 

kockázatok és fenntarthatósági tényezők te-

kintetében történő módosításáról 

Az SFDR és a 231/2013/EU rendelet közötti összhangot 

teremti meg a Bizottság (EU) 2021/1255 felhatalmazá-

son alapuló rendelete. 

ABAK (alternatív befektetési alapke-

zelő) 
2022. augusztus 1. 

Bizottság (EU) 2021/1270 felhatalmazáson 

alapuló irányelve -  

a 2010/43/EU irányelvnek az átruházható ér-

tékpapírokkal foglalkozó kollektív befekte-

tési vállalkozások (ÁÉKBV) esetében figye-

lembe veendő fenntarthatósági kockázatok 

és fenntarthatósági tényezők tekintetében 

történő módosításáról 

Az SFDR és a 2010/43/EU irányelv közötti összhang ke-

rül megteremtésre a Bizottság (EU) 2021/1270 felhatal-

mazáson alapuló irányelve által. 

ÁÉKBV-alapkezelő (átruházható érték-

papírokkal foglalkozó kollektív befekte-

tési vállalkozások - 2010/43/EU – 2. 

cikk) 

2022. július 31-ig kell imple-

mentálni az irányelv rendel-

kezéseit, és 2022. augusztus 

1-től kell alkalmazni. 

Bizottság (EU) 2021/1256 felhatalmazáson 

alapuló rendelete -  

az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló 

rendeletnek a fenntarthatósági kockázatok 

biztosítók és viszontbiztosítók irányításába 

történő integrálása tekintetében történő 

módosításáról 

Azoknak a biztosítóknak, amelyek SFDR-nek megfele-

lően közzéteszik a fenntarthatósági tényezőkre gyako-

rolt főbb káros hatásokat, ki kell igazítaniuk eljárásaikat, 

rendszereiket és belső kontrolljaikat is e közzétételek-

kel összefüggésben. 

Továbbá a fenntarthatósági kockázatok a „prudens sze-

mély” alapelvébe történő integrálását biztosítja a mó-

dosítást. 

biztosítók, viszontbiztosítók 2022. augusztus 2. 

Bizottság (EU) 2021/1257 felhatalmazáson 

alapuló rendelete -  

A biztosítási termékeket előállító biztosítóknak és biz-

tosításközvetítőknek figyelembe kell venniük a 

biztosító; 

biztosításközvetítő; 
2022. augusztus 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L1269&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L1269&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1255&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1255&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L1270&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L1270&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1256&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1256&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1257&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1257&from=ENlocale=hu
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az (EU) 2017/2358 és az (EU) 2017/2359 fel-

hatalmazáson alapuló rendeletnek a fenn-

tarthatósági tényezőknek, kockázatoknak és 

preferenciáknak a biztosítókra és biztosítás-

értékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti 

és -irányítási követelményekbe, valamint a 

biztosítási alapú befektetési termékekre vo-

natkozó üzletviteli szabályokba és befekte-

tési tanácsadásba történő integrálása tekin-

tetében történő módosításáról 

fenntarthatósági tényezőket minden biztosítási termék 

termékjóváhagyási folyamatában, valamint az egyéb 

termékirányítási és -felügyeleti intézkedésekben min-

den olyan biztosítási termék esetében, amelyet fenn-

tarthatósággal kapcsolatos profillal rendelkező biztosí-

tási termékeket kereső ügyfeleknek kívánnak értékesí-

teni.  

A biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolat-

ban tanácsadás folyamatába beépülnek az ügyfél fenn-

tarthatósági preferenciái. 

biztosításértékesítő 

(részletesen: EU 2017/2358 – 2. cikk, 

EU 2017/2359 – 1. cikk) 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2178 FELHATALMA-

ZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

az (EU) 2020/852 európai parlamenti és ta-

nácsi rendeletnek a 2013/34/EU irányelv 

19a. vagy 29a. cikkének hatálya alá tartozó 

vállalkozások által a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre vo-

natkozóan közzéteendő információk tartal-

mának és megjelenítésének meghatározása, 

valamint az e közzétételi kötelezettségnek 

való megfelelés módszertanának meghatá-

rozása révén történő kiegészítéséről 

Taxonómia rendelet 8. cikk szerinti közzétételek tartal-

mát határozza meg az RTS a nem pénzügyi vállalatok, 

befektetési alapkezelők, hitelinézetek, biztosítók, vi-

szontbiztosítók vonatkozásában. 

nem pénzügyi vállalatok, befektetési 
alapkezelők, hitelinézetek, biztosítók, 
viszontbiztosítók 
 

2021.12.28-án lépett ha-
tályba, 
szakaszos alkalmazás (lásd 
10. cikk) 
 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2139 FELHATALMA-

ZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

az (EU) 2020/852 európai parlamenti és ta-

nácsi rendeletnek az éghajlatváltozás mér-

sékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való al-

kalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és 

az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentő-

sen nem sértő gazdasági tevékenységekkel 

szemben támasztott követelmények megha-

tározásához szükséges technikai vizsgálati 

A rendelet tartalmazza az azon feltételek meghatározá-
sához szükséges technikai vizsgálati kritériumokat, 
amelyek alapján egy gazdasági tevékenység: 
i) az éghajlatváltozás mérsékléséhez lényegesen hozzá-
járulónak minősül és amelyek meghatározzák, hogy e 
gazdasági tevékenység nem képezi-e az (EU) 2020/852 
rendelet 9. cikkében meghatározott egyéb környezeti 
célkitűzések jelentős megsértését; 
ii) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lénye-
gesen hozzájárulónak minősül és amelyek meghatároz-
zák, hogy e gazdasági tevékenység nem képezi-e az (EU) 
2020/852 rendelet 9. cikkében meghatározott egyéb 
környezeti célkitűzések jelentős megsértését. 

Lásd Taxonómia rendelet 

2021.12.29-én lépett ha-
tályba, 2022.01.01-től alkal-
mazandó 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2178&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2178&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=ENlocale=hu
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kritériumok megállapítása érdekében tör-

ténő kiegészítéséről 

 

 

3. EBA / ESMA / EIOPA / EURÓPAI BIZOTTSÁG /BÉT IRÁNYMUTATÁSOK, AJÁNLÁSOK, Q&A, FONTOSABB RIPORTOK 

Kibocsátó Címe Tárgya Személyi hatály 

Európai Bizottság 
Guidelines on reporting 

climate-related information 

NFRD szerinti közzétételhez kapcsolódó 

iránymutatás. 
Lásd NFRD 

Európai Bizottság 
Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group 

on Sustainable Finance 
 Lásd Taxonómia rendelet 

Európai Bizottság 
Frequently asked questions: What is the EU Taxonomy 

and how will it work in practice? 
Taxonómia rendelet – Q&A Lásd Taxonómia rendelet 

EBA 
Final report on Guidelines on internal governance un-

der Directive 2013/36/EU 

23. pont - management body hatásköre kie-

gészült 

2021.12.31-én fog hatályba lépni 

Lásd CRD 

EBA 
Report on management and supervision of ESG risks 

for credit institutions and investment firms 
ESG kockázatok kezelése 

Lásd CRR 

 

EBA 
Report on the monitoring of Additional Tier 1 instru-

ments of EU institutions 

fenntarthatósági célokhoz kötött kitettségek 

vonatkozásában EBA best practice  
Lásd CRR 

EBA, ESMA, EIOPA 

Question related to Regulation (EU) 2019/2088 of the 

European Parliament and of the Council  

of 27 November 2019 on sustainability-related disclo-

sures in the financial services sector  

(Sustainable Finance Disclosure Regulation 

2019/2088) 

SFDR - Q&A Lásd SFDR 

European Supervisory Authori-

ties (ESAs) 

Joint ESA Supervisory Statement on the application of 

the Sustainable Finance Disclosure Regulation 

Összefoglaló az SFDR és a Taxonómia rende-

let rendelkezéseinek alkalmazásának idő-

pontjáról 

Lásd SFDR 

ESMA Q&A on the Benchmarks Regulation (BMR) BMR – Q&A Lásd BMR 

BÉT BSE ESG Reporting Guide for Issuers 
BÉT kibocsátói számára ESG Jelentési Útmu-

tató 
BÉT kibocsátó 

https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-faq_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-faq_en
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-guidelines-internal-governance
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-guidelines-internal-governance
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-report-management-and-supervision-esg-risks-credit-institutions-and-investment
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-report-management-and-supervision-esg-risks-credit-institutions-and-investment
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-monitoring-additional-tier-1-instruments-and-issues-recommendations-esg-linked-capital
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-monitoring-additional-tier-1-instruments-and-issues-recommendations-esg-linked-capital
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/RTS%20on%20disclosure%20under%20SFDR/963544/JC%202021%2006%20Joint%20ESAs%20supervisory%20statement%20-%20SFDR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/RTS%20on%20disclosure%20under%20SFDR/963544/JC%202021%2006%20Joint%20ESAs%20supervisory%20statement%20-%20SFDR.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf
https://www.bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/bet-esg-/esg-guide
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4. TERVEZETEK 

Címe és száma Státusz Tárgya Személyi hatály Mikortól alkalmazandó? 

Draft Implementing Standards 

on prudential disclosures on ESG risks in 

accordance with Article 449a CRR 

Az EBA nyilvános konzultációt kezdemé-

nyezett az ITS kapcsán, mely 2021. június 1-

jén zárult. A tervezet még nem került be-

nyújtásra a Bizottságnak. 

CRR szerinti ESG kockázatokkal 

kapcsolatos közzétételek tartal-

mára fog vonatkozni az ITS. 

Lásd CRR  

EU Green Bond standard 

A Bizottság elfogadta a javaslatot, mely be-

nyújtásra került a Parlamentnek és a Ta-

nácsnak elfogadásra. 2022-ben várható a 

rendelet elfogadása. 

Európai zöldkötvényről szóló ren-

delet tervezete  

kötvényeket kibo-

csátó jogi személy 

Az Európai Unió Hivata-

los Lapjában való kihirde-

tését követő huszadik na-

pon fog hatályba lépni. 

(64. cikk) 

Corporate Sustainability Reporting Di-

rective (CSRD) 

A Bizottság elfogadta a javaslatot, mely be-

nyújtásra került a Parlamentnek és a Ta-

nácsnak elfogadásra. Várhatóan 2022 vé-

gén fog elfogadásra kerülni az irányelv. 

2013/34/EU irányelvnek, a 

2004/109/EK irányelvnek, a 

2006/43/EK irányelvnek és az 

537/2014/EU rendeletnek a módo-

sítása a fenntarthatósággal kapcso-

latos vállalati beszámolás tekinteté-

ben. 

Minden uniós 

nagyvállalat és 

minden tőzsdén 

jegyzett társaság 

(a tőzsdén jegy-

zett mikrovállal-

kozások kivételé-

vel) 

Az irányelv 1–3. cikkében 

foglaltakat legkésőbb 

2022. december 1-jéig 

kell implementálni és 

2023. január 1-től kezdő-

dően minden üzleti évre 

alkalmazni kell (5. cikk). A 

4. cikk közvetlenül alkal-

mazandó, és 2023. január 

1-től kezdődő minden üz-

leti évre alkalmazni kell 

(6. cikk). 

SFDR - RTS tervezetek 

A Bizottság által kiadott tájékoztatás sze-

rint 13 külön RTS helyett, egy RTS fog meg-

jelenni. A tervezetek Bizottsághoz történő 

benyújtását követően a Bizottság intenzív 

munkába fognak kezdeni az RTS minél ha-

marabbi elfogadása érdekében. 

Az SFDR alábbi cikkjei szerinti köz-

zétételek tartalmát, módját hatá-

rozza meg az RTS tervezet:   

2a(3), 4(6)-(7), 8(3), 9(5), 10(2) 

11(4). 

Lásd SFDR 

Várhatóan 2023. január 

1-től kell majd alkalmazni 

az RTS-et. (Részleteket 

lásd itt.) 

https://www.eba.europa.eu/implementing-technical-standards-its-prudential-disclosures-esg-risks-accordance-article-449a-crr
https://www.eba.europa.eu/implementing-technical-standards-its-prudential-disclosures-esg-risks-accordance-article-449a-crr
https://www.eba.europa.eu/implementing-technical-standards-its-prudential-disclosures-esg-risks-accordance-article-449a-crr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0391&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0189&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0189&from=ENlocale=hu
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962778/JC%202021%2003%20-%20Joint%20ESAs%20Final%20Report%20on%20RTS%20under%20SFDR.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep_and_council_sfdr_rts-j.berrigan.pdf
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EBA, ESMA és az EIOPA benyújtotta a Bi-

zottságnak SFDR szerinti termékszintű köz-

zétételi kötelezettségekkel kapcsolatos 

RTS tervezetet. Bizottsági vizsgálat alatt 

van a tervezet. 

SFDR termékszintű, szerződéskötés 

előtti és az időszakos közzététe-

lekre vonatkozóan tartalmaz ren-

delkezéseket az RTS tervezet. 

CRR módosítása 

Bizottság elfogadta a terveztet 2021. 10. 

27-én, mely benyújtásra került a Parla-

mentnek és a Tanácsnak megvitatásra és 

elfogadásra. 

Bevezetésre kerül az ESG kockázat 

fogalma, módosul az ESG kockáza-

tok közzétételével kapcsolatos cikk, 

pontosításra kerül az 501a. cikk. 

Intézmények (CRR 

– 4. cikk 3.) 
2025.01.01. 

CRD módosítása 

Az ESG kockázatok integrálásra ke-

rülnek a vállalatirányítási és kocká-

zatkezelési rendszerekbe, az intéz-

mények felügyeletébe, és módosul-

nak a rendszerkockázati tőkepuffer 

képzésére vonatkozó rendelkezé-

sek. 

Intézmények 

A rendelkezéseket az 

irányelv hatálybalépését 

követő 18 hónapon belül 

kell a tagállamoknak imp-

lementálniuk. 

Solvency II irányelv módosítása 

A Bizottság 2021. 09. 22-én publikálta az el-

fogadott tervezetet, mely benyújtásra ke-

rült a Parlamentnek és a Tanácsnak megvi-

tatásra és elfogadásra. 

A saját kockázat- és szavatolótőke-

megfelelésértékelése, befektetési 

stratégiájuk meghatározása során 

figyelembe kell venni az éghajlat-

változást, egyéb katasztrófákat is., 

mint makrogazdasági és pénzügyi 

piaci fejleményt. Értékelnie kell, 

hogy van-e lényeges kitettsége az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

kockázatokkal szemben. Jelentős 

kitettség esetén két hosszú távú 

éghajlatváltozási forgatókönyvet 

meg kell határoznia. 

tagállamban lete-

lepedett vagy le-

telepedni kívánó 

közvetlen élet- és 

nem-életbiztosí-

tók; 

kizárólag viszont-

biztosítási tevé-

kenységet foly-

tató viszontbizto-

sítók (lásd részle-

tesen Solvency II 

irányelv 1. cikk) 

A rendelkezéseket az 

irányelv hatálybalépését 

követő 18 hónapon belül 

kell a tagállamoknak imp-

lementálniuk. 

ESAP rendelet 

2021. november 25-én fogadta el a Bizott-

ság a tervezetet, mely benyújtásra került a 

Parlamentnek és a Tanácsnak megvitatásra 

és elfogadásra. 

Az európai egységes hozzáférési 

pontot (ESAP) az ESMA-nak 2024. 

december 31-ig kell felállítania és 

megkezdenie a működtetését, 

olyan természetes 

és jogi személyek, 

akiket rendelet 

mellékletében 

A rendelet az Európai 

Unió Hivatalos Lapjá-

ban való kihirdetését 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_50_-_final_report_on_taxonomy-related_product_disclosure_rts.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0664&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0663&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0581&from=ENlocale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0723&from=ENlocale=en
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melynek célja, hogy egységesítse az 

uniós tőzsdei cégek pénzügyi és 

fenntarthatósági adatainak elérhe-

tőségét.  A javaslat a meglévő adat-

szolgáltatási kötelezettségekre 

épít, nem ír elő új tájékoztatási kö-

telezettséget. 

meghatározott 

jogszabályok sze-

rint adatszolgálta-

tási kötelezettség 

terhel 

ESMA 

adatgyűjtő intéz-

mények 

követő huszadik napon 

fog hatályba lépni. (14. 

cikk) 

Új – Taxonómia rendelethez kapcsolódó - 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rende-

let (nukleáris és gáz tevékenységek) 

Szakmai konzultációt kezdeményezett a Bi-

zottság. 
   

 

5. EGYES HAZAI ESG VONATKOZÁSÚ JOGSZABÁLYOK 

Jogszabály címe és száma Tárgya 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény NFRD rendelkezéseinek implementálása (95/C. § (1) és (2)) 

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmoni-

zációs célú módosításáról 2019. évi LXVII. törvény 
SRD II rendelkezéseinek implementálása (9. § (2)) 

29/2008. (III. 20.) OGY határozat 

a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 
Első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

23/2018. (X. 31.) OGY határozat 

a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó má-

sodik Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről  
A nemzeti klímapolitika irányait, Magyarország vonatkozó célkitűzéseit tartalmazza 

a törvény. 

2007. évi LX. törvény 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 

keretrendszeréről 

 

2015. évi LVII. törvény 

az energiahatékonyságról 

A nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges egyes feladato-

kat határozza meg a törvény és e feladatok végrehajtási feltételeit biztosítja. Létre-

hozza az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900067.TV
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900067.TV
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a08h0029.OGY
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a08h0029.OGY
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A18H0023.OGY
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A18H0023.OGY
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000044.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700060.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700060.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500057.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500057.tv
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122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 

Energetikai auditálási tevékenység részletszabályait tartalmazza a Korm. rendelet - 

többek között. 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról 

A rendelet az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) rendszer végrehaj-

tásának részletes szabályait tartalmazza. A rendelet az éves végsőenergia-megtaka-

rítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatás, illetve az elért 

energiamegtakarítás bejelentésének tartalmát és formáját írja elő. 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
 

77/2011. (X. 14.) OGY határozat 

a Nemzeti Energiastratégiáról 
 

1995. évi LIII. törvény 

a környezet védelmének általános szabályairól 
 

1996. évi LIII. törvény 

a természet védelméről 
 

20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet 

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról 

zöld jelzáloglevél, zöld jelzáloghitel, zöld refinanszírozási jelzáloghitel fogalma beve-

zetésre kerül. JMM mutató számításnál figyelembevehetőek.  

 

A Zöld jogtár nem törekszik a jogszabályok teljes körű, részletes ismertetésre, hanem megadja a Zöld jogtár közzétételének napján hatályos jogszabályok 

megnevezését, fellelhetőségét, az előírások tárgyi, személyi és időbeli hatályára való utalást. A Zöld jogtár az érintettek és az érdeklődők számára kiinduló-

pontként szolgálhat ahhoz, hogy utána tudjanak nézni a részletes szabályoknak, s azokat alaposan megismerve betarthassák azokat. A Zöld jogtár nem minősül 

állásfoglalásnak, kizárólag a fent megnevezett célból készül, egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használha-

tók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500122.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500122.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000017.mek
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000017.mek
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600007.tnm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600007.tnm
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a11h0077.OGY
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a11h0077.OGY
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100020.MNB
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100020.MNB

