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1. EU JOGALKOTÁSI AKTUSOK
Jogszabály címe és száma

Európai Parlament és a Tanács
2014/95/EU irányelve a 2013/34/EU irányelvnek a nem
pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos
nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében
történő módosításáról („NFRD”)

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”)
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Tárgyi hatály (röviden)
Az Európai Unióban közzétett nem pénzügyi
információk következetességének és összehasonlíthatóságának javítása érdekében bizonyos nagyvállalkozásoknak legalább a környezetvédelmi, a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire vonatkozó információkat tartalmazó nem pénzügyi kimutatást kell
készíteniük, mely az egyedi / összevont beszámolójuk része.
Az intézményi befektetőknek és az eszközkezelőknek szerepvállalási politikát kell kidolgozniuk, mely tartalmazza, hogyan követik nyomon a befektetéssel érintett társaságok társadalmi és környezeti hatásait, valamint vállalatirányítását.
Harmonizált szabályokat határoz meg a rendelet a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálásával és e folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevételével, valamint a pénzügyi termékekről szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk tekintetében alkalmazandó átláthatósággal kapcsolatban.

Személyi hatály

Releváns részek1

Időbeli hatály

közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó egységnek minősülő
nagyvállalkozások, amelyek mérlegfordulónapjukon túllépik az
adott üzleti évben foglalkoztatottak átlagos létszámára vonatkozóan 500 főt előíró kritériumot

2017. január 1-jén
kezdődő
üzleti évtől vagy a 2017. naptári év során

intézményi befektetők (1. cikk 2.
b) – e);
eszközkezelők (1. cikk 2. b) – f)

2019. június 10-ig kellett implementálni az irányelv rendelkezéseit.

pénzügyi piaci szereplők (2. cikk
1.); és
pénzügyi tanácsadók (2. cikk 11.)

Releváns cikkek akkor kerülnek külön kiemelésre, ha a jogszabály nem csak ESG vonatkozású rendelkezéseket tartalmaz, pl.: CRR.
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1. cikk 3. (3g. cikk)

2021. március 10.
(kivéve: 4. cikk (6) és (7) bekezdését, 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) bekezdését pedig 2022. január 1-től
kell alkalmazni.)

Jogszabály címe és száma
Európai Parlament és a Tanács (EU)
2019/2089 rendelete az (EU) 2016/1011 rendeletnek az
uniós éghajlatváltozási referenciamutatók, a Párizsi Megállapodáshoz
igazodó uniós referenciamutatók és
a referenciamutatókra vonatkozó,
fenntarthatósággal
kapcsolatos
közzétételek tekintetében történő
módosításáról („Benchmark regulation – BMR – módosítása”)

Tárgyi hatály (röviden)

Személyi hatály

A Benchmark rendelet egységes szabályokat
állapít meg a referenciamutatókra vonatkozóan (azok előállítására és felhasználására) az
Európai Unióban és kitér a referenciamutatók
különböző típusaira.
A referenciamutatók típusai kiegészülnek (ezáltal egységes előállítási követelmények kerülnek bevezetésre) az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókkal és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókkal.

referenciamutató kezelők; a referenciamutatókhoz bemeneti adatot szolgáltatók

Európai Parlament és a Tanács (EU)
2020/852 rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról („Taxonómia
rendelet”)

Ez a rendelet kritériumokat állapít meg annak
eldöntésére, hogy egy gazdasági tevékenység
környezeti szempontból fenntarthatónak minősül-e, annak megállapítása céljából, hogy
egy befektetés környezeti szempontból milyen
mértékben fenntartható.

Európai Parlament és a Tanács
575/2013/EU rendelete -

A nyilvánosságra hozatali követelmények kiegészültek az ESG kockázatok nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatos előírásokkal.

a) pénzügyi termékeket rendelkezésre bocsátó pénzügyi piaci szereplők (2. cikk 2.);
b) olyan vállalkozások, akik az
NFRD alapján nem pénzügyi kimutatást, illetve összevont (konszolidált) nem pénzügyi kimutatást kötelesek közzétenni;
( c) a tagállamok vagy az Unió által
elfogadott olyan intézkedések,
amelyek követelményeket állapítanak meg a pénzügyi piaci szereplők vagy a kibocsátók számára
olyan pénzügyi termékek vagy vállalati kötvények vonatkozásában,
amelyeket környezeti szempontból fenntarthatókként bocsátanak
rendelkezésre;)
Nagy méretű intézmények, amelyek olyan értékpapírokat bocsátanak ki, amelyek forgalmazása
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Releváns részek1

Időbeli hatály

Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő
napon lépett hatályba - azaz
2019. december 10-én.

Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (kihirdetés napja: 2020.06.22.) követő
huszadik napon lépett hatályba.
A 4., az 5., a 6. és a 7. cikket,
valamint a 8. cikk (1), (2) és (3)
bekezdését a következő időpontoktól kell alkalmazni:
a) a 9. cikk (a) és (b) bekezdésében említett környezeti célkitűzések
vonatkozásában
2022. január 1-jétől; és
b) a 9. cikk (c)–(f) bekezdésében említett környezeti célkitűzések vonatkozásában 2023.
január 1-jétől.

449a. cikk

2022. június 28.

Jogszabály címe és száma
a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális
követelményekről
és
a
648/2012/EU rendelet módosításáról („CRR”)

Európai Parlament és a Tanács (EU)
2019/2033 rendelete –
a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az
575/2013/EU, a 600/2014/EU és a
806/2014/EU rendelet módosításáról („IFR”)

Személyi hatály
valamely tagállamnak szabályozott piacán engedélyezett

Releváns részek1

Időbeli hatály

25%-os tőkekövetelmény-kedvezményt tesz
lehetővé a CRR azon infrastruktúra finanszírozási banki kitettségek esetében, melyek megfelelnek a rendeletben felsorolt
követelményeknek.

Intézmények (CRR – 4. cikk 3.)

501a. cikk

2020. június 27.

A nyilvánosságra hozatali követelmények kiegészültek az ESG kockázatok nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatos előírásokkal.

(EU) 2019/2034 irányelv 32. cikke
(4) bekezdésében említett kritériumokat nem teljesítő befektetési
vállalkozások

53. cikk

2022. december 26.

Tárgyi hatály (röviden)

2. FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK
Jogszabály címe és száma
Bizottság (EU) 2021/1253 felhatalmazáson
alapuló rendelete az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendeletnek a fenntarthatósági tényezőknek, kockázatoknak és preferenciáknak a befektetési vállalkozásokra vonatkozó bizonyos
szervezeti követelményekbe és működési
feltételekbe történő integrálása tekintetében történő módosításáról

Tárgyi hatály (röviden)

Személyi hatály

Mikortól alkalmazandó

A rendelet módosítja a (EU) 2017/565 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendeletet. Módosulnak a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele miatt a befektetési vállalkozásokra vonatkozó egyes szervezeti követelmények. Továbbá módosul az alkalmassági teszt és
alkalmassági jelentés tartalma, az ügyfelek fenntarthatósági preferenciára tekintettel.

Befektetési vállalkozások, valamint befektetési és kiegészítő szolgáltatásokat
nyújtó hitelintézetek, és egyes alapkezelők (részletesen - (EU) 2017/565 1.
cikk (1)-(2))

2022. augusztus 2.
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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 integrálása tekintetében történő módosításáról
Bizottság (EU) 2021/1255 felhatalmazáson
alapuló rendelete a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alternatív befektetési alap-kezelők által figyelembe veendő fenntarthatósági
kockázatok és fenntarthatósági tényezők tekintetében történő módosításáról
Bizottság (EU) 2021/1270 felhatalmazáson
alapuló irányelve a 2010/43/EU irányelvnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) esetében figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok
és fenntarthatósági tényezők tekintetében
történő módosításáról
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
Bizottság (EU) 2021/1257 felhatalmazáson
alapuló rendelete -

A pénzügyi eszközöket előállító és forgalmazó befektetési vállalkozásoknak figyelembe kell venniük a fenntarthatósági tényezőket minden pénzügyi eszköz termékjóváhagyási folyamatában, valamint az egyéb termékirányítási és -felügyeleti intézkedésekben minden
olyan pénzügyi eszköz esetében, amelyet fenntarthatósággal kapcsolatos profillal rendelkező pénzügyi eszközt kereső ügyfeleknek kívánnak forgalmazni.

Befektetési vállalkozások, egyes alapkezelők (részletesen - (EU) 2017/593 1.
cikk (1))

2022. augusztus 21-ig kell
implementálni az irányelv
rendelkezéseit, és 2022. november 22-től kell alkalmazni.

Az SFDR és a 231/2013/EU rendelet közötti összhangot
teremti meg a Bizottság (EU) 2021/1255 felhatalmazáson alapuló rendelete.

ABAK (alternatív befektetési alapkezelő)

2022. augusztus 1.

Az SFDR és a 2010/43/EU irányelv közötti összhang kerül megteremtésre a Bizottság (EU) 2021/1270 felhatalmazáson alapuló irányelve által.

ÁÉKBV-alapkezelő (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások - 2010/43/EU – 2.
cikk)

2022. július 31-ig kell implementálni az irányelv rendelkezéseit, és 2022. augusztus
1-től kell alkalmazni.

biztosítók, viszontbiztosítók

2022. augusztus 2.

biztosító;
biztosításközvetítő;

2022. augusztus 2.

Azoknak a biztosítóknak, amelyek SFDR-nek megfelelően közzéteszik a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, ki kell igazítaniuk eljárásaikat,
rendszereiket és belső kontrolljaikat is e közzétételekkel összefüggésben.
Továbbá a fenntarthatósági kockázatok a „prudens személy” alapelvébe történő integrálását biztosítja a módosítást.
A biztosítási termékeket előállító biztosítóknak és biztosításközvetítőknek figyelembe kell venniük a
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az (EU) 2017/2358 és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a fenntarthatósági tényezőknek, kockázatoknak és
preferenciáknak a biztosítókra és biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti
és -irányítási követelményekbe, valamint a
biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozó üzletviteli szabályokba és befektetési tanácsadásba történő integrálása tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2178 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2013/34/EU irányelv
19a. vagy 29a. cikkének hatálya alá tartozó
vállalkozások által a környezeti szempontból
fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozóan közzéteendő információk tartalmának és megjelenítésének meghatározása,
valamint az e közzétételi kötelezettségnek
való megfelelés módszertanának meghatározása révén történő kiegészítéséről
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2139 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és
az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel
szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati

fenntarthatósági tényezőket minden biztosítási termék
termékjóváhagyási folyamatában, valamint az egyéb
termékirányítási és -felügyeleti intézkedésekben minden olyan biztosítási termék esetében, amelyet fenntarthatósággal kapcsolatos profillal rendelkező biztosítási termékeket kereső ügyfeleknek kívánnak értékesíteni.
A biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatban tanácsadás folyamatába beépülnek az ügyfél fenntarthatósági preferenciái.

biztosításértékesítő
(részletesen: EU 2017/2358 – 2. cikk,
EU 2017/2359 – 1. cikk)

Taxonómia rendelet 8. cikk szerinti közzétételek tartalmát határozza meg az RTS a nem pénzügyi vállalatok,
befektetési alapkezelők, hitelinézetek, biztosítók, viszontbiztosítók vonatkozásában.

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

A rendelet tartalmazza az azon feltételek meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumokat,
amelyek alapján egy gazdasági tevékenység:
i) az éghajlatváltozás mérsékléséhez lényegesen hozzájárulónak 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 lényegesen hozzájárulónak minősül és amelyek meghatározzák, hogy e gazdasági tevékenység nem képezi-e az (EU)
2020/852 rendelet 9. cikkében meghatározott egyéb
környezeti célkitűzések jelentős megsértését.
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Lásd Taxonómia rendelet

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

2021.12.29-én lépett hatályba, 2022.01.01-től alkalmazandó

kritériumok megállapítása érdekében történő kiegészítéséről

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

EBA

EBA
EBA

EBA, ESMA, EIOPA

Címe
Guidelines on reporting
climate-related information
Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group
on Sustainable Finance
Frequently asked questions: What is the EU Taxonomy
and how will it work in practice?
Final report on Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU
Report on management and supervision of ESG risks
for credit institutions and investment firms
Report on the monitoring of Additional Tier 1 instruments of EU institutions
Question related to Regulation (EU) 2019/2088 of the
European Parliament and of the Council
of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector
(Sustainable
Finance
Disclosure
Regulation
2019/2088)

European Supervisory Authorities (ESAs)

Joint ESA Supervisory Statement on the application of
the Sustainable Finance Disclosure Regulation

ESMA

Q&A on the Benchmarks Regulation (BMR)

BÉT

BSE ESG Reporting Guide for Issuers
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Tárgya
NFRD szerinti közzétételhez kapcsolódó
iránymutatás.

Személyi hatály
Lásd NFRD
Lásd Taxonómia rendelet

Taxonómia rendelet – Q&A

Lásd Taxonómia rendelet

23. pont - management body hatásköre kiegészült
2021.12.31-én fog hatályba lépni

Lásd CRD

ESG kockázatok kezelése

Lásd CRR

fenntarthatósági célokhoz kötött kitettségek
vonatkozásában EBA best practice

Lásd CRR

SFDR - Q&A

Lásd SFDR

Összefoglaló az SFDR és a Taxonómia rendelet rendelkezéseinek alkalmazásának időpontjáról
BMR – Q&A
BÉT kibocsátói számára ESG Jelentési Útmutató

Lásd SFDR
Lásd BMR
BÉT kibocsátó

Európai Bizottság

Európai Bizottság

Európai Bizottság
EIOPA

How should financial and non-financial undertakings
report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act?
Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act
under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the
reporting of eligible economic activities and assets
Platform on Sustainable Finance’s report on social taxonomy
Third paper on methodological principles of insurance
stress testing climate risks

Taxonómia rendelet RTS-hez kapcsolódó
Q&A

Lásd Taxonómia rendelet

Taxonómia rendelet RTS-hez kapcsolódó
Q&A

Lásd Taxonómia rendelet

Szociális taxonómia alapjairól, felépítéséről
készült riport
Klíma kockázati stressztesztre vonatkozó
módszertan

biztosítók

4. TERVEZETEK
Címe és száma
Final draft implementing technical standards on prudential disclosures on ESG
risks in accordance with Article
449a CRR

EU Green Bond standard

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Státusz

Tárgya

Személyi hatály

Mikortól alkalmazandó?

Az EBA publikálta 2022. január 24-én az ITS
végső tervezetét.

CRR szerinti ESG kockázatokkal
kapcsolatos közzétételek tartalmára fog vonatkozni az ITS.

Lásd CRR

2022.06.28.

A Bizottság elfogadta a javaslatot, mely benyújtásra került a Parlamentnek és a Tanácsnak elfogadásra. 2022-ben várható a
rendelet elfogadása.

Európai zöldkötvényről szóló rendelet tervezete

kötvényeket kibocsátó jogi személy

A Bizottság elfogadta a javaslatot, mely benyújtásra került a Parlamentnek és a Tanácsnak elfogadásra. Várhatóan 2022 végén 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 módosítása a fenntarthatósággal

Minden
uniós
nagyvállalat
és
minden tőzsdén
jegyzett társaság
(a tőzsdén jegyzett
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Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon fog hatályba lépni.
(64. cikk)
Az irányelv 1–3. cikkében
foglaltakat
legkésőbb
2022. december 1-jéig
kell implementálni és
2023. január 1-től kezdődően minden üzleti évre

kapcsolatos vállalati beszámolás tekintetében.

SFDR - RTS tervezetek

A Bizottság által kiadott tájékoztatás szerint 13 külön RTS helyett, egy RTS fog megjelenni. A tervezetek Bizottsághoz történő
benyújtását követően a Bizottság intenzív
munkába fognak kezdeni az RTS minél hamarabbi elfogadása érdekében.
EBA, ESMA és az EIOPA benyújtotta a Bizottságnak SFDR szerinti termékszintű közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatos
RTS tervezetet. Bizottsági vizsgálat alatt
van a tervezet.

CRR módosítása

CRD módosítása

Solvency II irányelv módosítása

Bizottság elfogadta a terveztet 2021. 10.
27-én, mely benyújtásra került a Parlamentnek és a Tanácsnak megvitatásra és
elfogadásra.

A Bizottság 2021. 09. 22-én publikálta az elfogadott tervezetet, mely benyújtásra került a Parlamentnek és a Tanácsnak megvitatásra és elfogadásra.
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mikrovállalkozások kivételével)

Az SFDR alábbi cikkjei szerinti közzétételek tartalmát, módját határozza meg az RTS tervezet:
2a(3), 4(6)-(7), 8(3), 9(5), 10(2)
11(4).
SFDR termékszintű, szerződéskötés
előtti és az időszakos közzétételekre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket a taxonómia vonatkozású termékek esetében az RTS tervezet.
Bevezetésre kerül az ESG kockázat
fogalma, módosul az ESG kockázatok közzétételével kapcsolatos cikk,
pontosításra kerül az 501a. cikk.
Az ESG kockázatok integrálásra kerülnek a vállalatirányítási és kockázatkezelési rendszerekbe, az intézmények felügyeletébe, és módosulnak a rendszerkockázati tőkepuffer
képzésére vonatkozó rendelkezések.
A saját kockázat- és szavatolótőkemegfelelés értékelése, befektetési
stratégiájuk meghatározása során
figyelembe kell venni az

alkalmazni kell (5. cikk). A
4. cikk közvetlenül alkalmazandó, és 2023. január
1-től kezdődő minden üzleti évre alkalmazni kell
(6. cikk).

Lásd SFDR

Várhatóan 2023. január
1-től kell majd alkalmazni
az RTS-et. (Részleteket
lásd itt.)

Intézmények (CRR
– 4. cikk 3.)

2025.01.01.

Intézmények

A rendelkezéseket az
irányelv hatálybalépését
követő 18 hónapon belül
kell a tagállamoknak implementálniuk.

tagállamban letelepedett vagy letelepedni kívánó
közvetlen élet- és

A rendelkezéseket az
irányelv hatálybalépését
követő 18 hónapon belül

éghajlatváltozást, egyéb katasztrófákat is, mint makrogazdasági és
pénzügyi piaci fejleményt. Értékelnie kell, hogy van-e lényeges kitettsége az érintett biztosítónak az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal szemben. Jelentős kitettség esetén két hosszú távú éghajlatváltozási forgatókönyvet meg
kell határoznia.

ESAP rendelet

2021. november 25-én fogadta el a Bizottság a tervezetet, mely benyújtásra került a
Parlamentnek és a Tanácsnak megvitatásra
és elfogadásra.

Új – Taxonómia rendelethez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

Szakmai konzultációt kezdeményezett a Bizottság.
A Bizottság 2022. február 2-án jóváhagyta
a Complementary Climate Delegated Act
rendeletet.

Az európai egységes hozzáférési
pontot (ESAP) az ESMA-nak 2024.
december 31-ig kell felállítania és
megkezdenie a működtetését,
melynek célja, hogy egységesítse az
uniós tőzsdei cégek pénzügyi és
fenntarthatósági adatainak elérhetőségét. A javaslat a meglévő adatszolgáltatási kötelezettségekre
épít, nem ír elő új tájékoztatási kötelezettséget.

nem-életbiztosítók;
kizárólag viszontbiztosítási tevékenységet folytató viszontbiztosítók (lásd részletesen Solvency II
irányelv 1. cikk)
olyan természetes
és jogi személyek,
akiket
rendelet
mellékletében
meghatározott
jogszabályok szerint adatszolgáltatási kötelezettség
terhel
ESMA
adatgyűjtő intézmények

A rendelet az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon fog
hatályba lépni. (14. cikk)

2023. január 1.

5. EGYES HAZAI ESG VONATKOZÁSÚ JOGSZABÁLYOK
Jogszabály címe és száma
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

kell a tagállamoknak implementálniuk.

Tárgya
NFRD rendelkezéseinek implementálása (95/C. § (1) és (2))
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A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról 2019. évi LXVII. törvény
29/2008. (III. 20.) OGY határozat
a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról
23/2018. (X. 31.) OGY határozat
a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról

SRD II rendelkezéseinek implementálása (9. § (2))
Első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
A nemzeti klímapolitika irányait, Magyarország vonatkozó célkitűzéseit tartalmazza
a törvény.

2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről
2007. évi LX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről
2015. évi LVII. törvény
az energiahatékonyságról
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet
a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról
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

A nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges egyes feladatokat határozza meg a törvény és e feladatok végrehajtási feltételeit biztosítja. Létrehozza az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert.
Energetikai auditálási tevékenység részletszabályait tartalmazza a Korm. rendelet többek között.
A rendelet az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) rendszer végrehajtásának részletes szabályait tartalmazza. A rendelet az éves végsőenergia-megtakarítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatás, illetve az elért
energiamegtakarítás bejelentésének tartalmát és formáját írja elő.

zöld jelzáloglevél, zöld jelzáloghitel, zöld refinanszírozási jelzáloghitel fogalma bevezetésre kerül. JMM mutató számításnál figyelembevehetőek.
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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 kiindulópontként 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 használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.
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