
A Gránitpont Kft. közleménye a fenntarthatóság 

figyelembe vételéről 

Készült az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a 

pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről („SFDR 

rendelet”) szóló rendeletnek megfelelve 

 

A Gránitpont Kft. – figyelembe véve méretét, biztosítási alapú befektetési 

termékek közvetítésére vonatkozó tevékenységét és nagyságrendjét- nem 

integrálja a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési és biztosítási tanácsadási 

folyamataiba, valamint a befektetési és biztosítási tanácsadás során a 

fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat nem veszi figyelembe. 

Ennek okai: 

1. A Társaság által értékesített biztosítási alapú befektetési termékeket 

előállító valamennyi biztosító még nem tette közzé a fenntarthatósági 

kockázatok által az általa kínált biztosítási termékek hozamára gyakorolt 

valószínű hatások értékelésének eredményeit; 

2. a Biztosítók által kínált biztosítási termékek alapjául szolgáló befektetések 

jelentős része nem veszi figyelembe a fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat, továbbá egyelőre nincs 

olyan egységes szempontrendszer, amely meghatározná Biztosítók 

számára, hogy milyen módon vegyék figyelembe ezen tényezőket; 

3. pénzügyi piaci szereplő partnereink jelentős részénél a pénzügyi termékeik 

alapjául szolgáló befektetések (eszközalapok) nem veszik figyelembe a 

környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

uniós kritériumokat. Amint partnereink közzéteszik a pénzügyi termékeik 

alapjául szolgáló eszközalapokkal kapcsolatos fenntarthatósági 

kockázatokat, vagy tényezőket, a Gránitpont Kft.-nek lehetősége lesz 

megvizsgálni és mérlegelni a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatoknak 

a befektetési és biztosítási tanácsadási folyamatába való integrálásának 

lehetőségét, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetési 

döntések hátrányos hatásait. 

4. a biztosítási termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok relevánsnak 

minősítése, továbbá a fenntarthatósági kockázatoknak a termékek 

teljesítményére, hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelése kapcsán 

a biztosítók közléseire támaszkodik; 

5. Az eszközalapok túlnyomó többsége az SFDR rendelet hatálybalépését 

megelőzően kerültek kialakításra és a piacon elérhető részletes adatok 

hiányában, illetve korlátozott elérhetőségére tekintettel Társaságunk nem 

rendelkezik megfelelő információkkal arra vonatkozóan, hogy ezeket egy 

megbízható keretrendszerben tudja értékelni, továbbá a jogszabály alapján 

jelenleg nem köteles figyelembe venni. 

A fenntarthatósági kockázatok nem befolyásolják sem a közvetítői, sem a 

munkatársi javadalmazást.  



A Gránitpont Kft.-nek szándékában áll a fenntarthatósági kockázatokra reflektálni, 

ezért rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja a fentiekben rögzített 

állásfoglalását, valamint a befektetési és biztosítási piacon kialakult gyakorlatot, 

melynek eredményeként dönt arról, hogy a továbbiakban figyelembe veszi-e a 

fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat a befektetési, illetve 

biztosítási tanácsadása során. 

Mindamellett a Gránitpont Kft. elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, és 

igyekszik a lehetőségeihez és méretéhez képest az ökológiai lábnyomát 

csökkenteni működése során, kihasználva a technológiai fejlődés adta 

lehetőségeket. 

 

Hatvan, 2021. március 10. 

 

 

 

 

 

 


