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I. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft.  

Tájékoztatója 

/az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi 

szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről/ 

 

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021.március 10.-vel az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) - a pénzügyi szolgáltatási 

ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről – lép életbe. 

A Rendelet értelmében a - 3-nál több főt foglalkoztató – biztosításközvetítő vállalkozás (mint, 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. is) köteles  

a) honlapján megjeleníteni, illetve 

b) szerződéskötés előtt ügyfeleit tájékoztatni 

az általa értékesített biztosítási termékek vonatkozásában, 

1. Fenntarthatósági kockázatainak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő 

integrálására vonatkozó politikájáról. 

2. Befektetési döntései kapcsán a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros 

hatásainak figyelembe vételéről  

3. A javadalmazási politikaijukban hogyan biztosítják a fenntarthatósági kockázatok 

integrálásának összhangját 

 

1. Fenntarthatósági kockázatok integrálása a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási 

Alkusz Kft. befektetési döntéshozatali eljárásaiba  

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. önálló biztosítási termékkel nem 

rendelkezik. Így befektetési döntései során az általa értékesített biztosítási termék előállítója 

által közzétett ismeretekre kénytelen hagyatkozni. Az értékesített termékhez kapcsolódó 

befektetések fenntarthatósági kockázatokra gyakorolt káros hatásaira befolyása nincs. 

Ugyanakkor az értékesítés folyamata során ügyfeleit maradéktalanul tájékoztatja - 

amennyiben az elérhető - az egyes termékekhez kapcsolódó befektetések fenntarthatósági 

folyamatokra gyakorolt hatásáról. Értékesítő munkatársainak (legyenek azok akár 

munkaviszonyban, akár megbízotti jogviszonyban) figyelmét rendszeresen felhívja ezen 

tájékoztatási kötelezettségére. 

2. Befektetési döntései kapcsán a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros 

hatásainak figyelembe vételéről  

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. biztosításközvetítői tevékenysége 

során nem veszi figyelembe azok fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatását. A 

biztosítási termékek értékesítése során egyértelműen azok előállítói által szolgáltatott 

információkra hagyatkozva minden esetben tájékoztatja ügyfeleit a biztosítási termék és a 

hozzá kapcsolódó befektetések fenntarthatósági folyamatokra gyakorolt káros hatásokról. 

A döntés a termék megvásárlásakor ügyfelünk hozza meg. 

Mindazon által a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. elkötelezett bolygónk 

védelme, a klíma változást és egyéb környezetünket károsító hatások drasztikus csökkentése 
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mellett. Ezért egyéb – nem biztosításközvetítői - tevékenysége során minden esetben 

törekszik arra, hogy befektetési döntései összhangban legyenek a környezet védelmével 

kapcsolatos célkitűzéseivel. 

 

3. A javadalmazási politikaijukban hogyan biztosítják a fenntarthatósági kockázatok 

integrálásának összhangját 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. javadalmazás politikája Általános 

Üzletszabályzatában kerül megfogalmazásra (6. AZ ALKUS DÍJAZÁSA). Az Üzletszabályzatban 

leírtak összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal. 

(így különösen a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény, (Bit), valamint az (EU) 2016/97 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási 

követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/2359 rendelettel) 

Fentiek okán a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. javadalmazás 

politikájában önálló szempontként nem jelenik meg az egyes termékekhez kapcsolódó 

befektetések fenntarthatósági kockázatokra gyakorolt káros hatása. 

 

Ugyanakkor kötelezzük munkatársainkat nevezett Rendeletben foglaltak betartására. A 

biztosítási termékek értékesítése során elvárjuk (monitoringozással ellenőrízük) – amennyiben 

az adott biztosító által rendelkezésünkre bocsájtott és elérhető - az azokhoz kapcsolódó 

befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak tájékoztatási 

kötelezettségét. 

  

 
az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETÉT (2019. november 27.) a pénzügyi 

szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről letöltheti websiteunkról is:  

https://www.mkvkalkusz.hu/images/mkvk/dok/ceg_dok/sfdr_rend.pdf 
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