
 

                                                

Tájékoztatás  

a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., a továbbiakban: 

Alapkezelő vagy Hiventures) fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali 

eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájáról 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-én elfogadta a pénzügyi szolgáltatási ágazatban 

a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendeletet (a továbbiakban: SFDR), 

mely 2021. március 10-től fokozatosan hatályba lép és mely az Alapkezelő tevékenységét is érinti. Az 

SFDR alapvető célja, hogy biztosítsa a pénzügyi piaci termékek és szolgáltatások kapcsán a 

fenntarthatósági szempontból történő átláthatóságot és összehasonlíthatóságot. Az Alapkezelő az 

SFDR 3. cikkében előírt kötelezettségének megfelelve az alábbiakban tájékoztatja Befektetőit a 

fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására 

vonatkozó politikájáról. 

Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatalakor olyan alapvető elemzéseket alkalmaz, melynek 

célja, hogy objektíven ítélje meg a gazdálkodó szervezetek tevékenységét, így ezen elemzései során az 

ESG szempontokat is figyelembe veszi. Az ESG szemlélet alapvetően három fő területre koncentrál, így 

a gazdálkodó szervezetek okozta környezeti hatások vizsgálatára, a társadalmi kérdések kezelésére a 

szervezeten belül és kívül, valamint a felsővezetők tevékenységére és az általuk kialakított döntési 

mechanizmusokra. 

Az Alapkezelő támogatva a felelősségteljes és hosszú távon fenntartható befektetési igényeket, a 

befektetési döntéshozatala során az átvilágítási tevékenysége keretében értékeli a kínálkozó 

befektetési lehetőséget, meghatározza a felmerülő kockázatokat, így a fenntarthatósági tényezőkre 

gyakorolt lényeges vagy valószínűsíthetően lényeges, főbb kockázatokat is felméri. Az Alapkezelő 

minden egyes befektetési döntését alapos elemzést követően valósítja meg és arra törekszik, hogy az 

adott alap tőkéjét olyan befektetésekbe fektesse, amelyek stabil pénzügyi alapokon állnak, továbbá 

bevétel generáló lehetőséget hordoznak magukban. 

Az Alapkezelő javadalmazási politikája összhangban áll az általa hozott befektetési döntések során 

felmerülő fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatalba való integrálására irányuló 

politikával, mivel az esetlegesen felmerülő fenntarthatósági kockázatok és a javadalmazás között nincs 

közvetlen kapcsolat, a javadalmazási struktúra nem tartalmaz olyan elemet, amely ösztönzőleg hatna 

a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos kockázatvállalásra. A Hiventures az ENSZ által 

megfogalmazott fenntarthatósági célkitűzések égisze mentén elkötelezetten keresi azokat a 

projekteket, melyek pénzügyi stabilitás mellett, hosszú távú pozitív társadalmi és környezeti hatással 

is rendelkeznek. 

Az Alapkezelő a fentiek mellett elkötelezett a társadalmi hasznosság jegyében többek között az 

egészség, egyenlőség, a fenntartható városok és közösségek, az infrastrukturális beruházások és 

innováció iránt, ezért működése során ezek a szempontok kiemelt hangsúlyt kapnak. Ezt mutatja az is, 

hogy a nemek egyenlősége tekintetében a 2019-es évhez képest a nők aránya 2020-ban 11%-kal 

emelkedett, a női vezetők aránya pedig 4%-kal. A Hiventures hisz abban, hogy a siker és a sokszínűség 

kéz a kézben jár és hogy a nők szerepe az innovációs ökoszisztémában nélkülözhetetlen, ezért igyekszik 

megmutatni a nőknek a startup világot, mint lehetséges karrier utat és ösztönözni a női vállalkozások 

elindulását, melyre az évente megrendezésre kerülő StartUpHER program szolgál legjobb példaként. 



 

                                                

Az egészséges életmód elősegítésének jegyében az Alapkezelő hetente gyümölcsnapot tart, illetve – a 

pandémia időszakát leszámítva – heti rendszerességgel szervez futball edzéseket, melyen részt 

vehetnek a munkavállalók. A mozgás, illetve a környezetvédelem és közlekedés tekintetében jelenleg 

elmondható, hogy Alapkezelő támogatja a kerékpárral történő munkába járást, a közlekedés ezen 

módját választó munkavállalói részére biztosítja a kerékpártárolás lehetőségét. Emellett a szükséges 

küldemények kézbesítésére kerékpáros futárokat alkalmazó társaságot vesz igénybe, ezzel is igyekszik 

hozzájárulni a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez. A károsanyag-kibocsátás minimalizálása terén 

megemlítendő továbbá, hogy az irodaépület területén ballonos víz áll rendelkezésre, mely 

környezettudatos alternatívát kínál a palackos víz fogyasztásának kiváltására.  

Az infrastrukturális beruházások és innováció tekintetében kiemelendő, hogy Alapkezelő csak a 2020. 

évben összesen 80 db kis- és középvállalkozást finanszírozott, mely keretében a szektor fejlesztésére 

közel 7 milliárd forintot juttatott; illetőleg a következő években is további jelentős befektetéseket 

tervez.  

A vállalatirányítási szempontok között kiemelt figyelmet fordít az Alapkezelő a munkavállalók 

egészségére, a munkakörülmények javítására, a fluktuáció csökkentésére, a digitalizációra, valamint a 

karitatív tevékenységek támogatására.  

A Hiventures Zrt. számára fontos munkavállalói egészségének megőrzése, ezt szem előtt tartva 

lehetőséget teremtett számukra csoportos egészségbiztosítás igénybevételére. Elmondható, hogy a 

szervezet létszámában történt növekedést követi az irodák bővítése is, hogy komfortos körülmények 

közötti munkavégzés mindenki számára biztosított legyen. Az elvándorló munkavállalók aránya 

tekintetében pedig kiemelendő, hogy a 2019-es adatokhoz képest 2020-ban 10%-kal csökkent a 

fluktuáció.  A digitalizáció jegyében tett lépések között pozitívumként megemlítendő - az elektronikus 

aláírási jogok bevezetésével, a munkafolyamatok lehető legnagyobb részének elektronikus úton 

történő végzésével- a felhasznált papír mennyiségének csökkenése. Az Alapkezelő a társadalmi 

felelősségvállalás jegyében minden évben csatlakozik a karácsonyi cipősdoboz akcióhoz, és erre 

ösztönzi munkavállalóit, így tette ezt 2020-ban is, valamint adományozási céllal kupakgyűjtő 

dobozokat helyezett ki az irodaépület közös helyiségeiben. 

Az Alapkezelő döntéseiben figyelembe veszi a társadalmi-környezeti kockázati tényezőket, melynek 

érdekében a Társaság nem vesz részt a környezetet károsító tevékenység finanszírozásában és kiemelt 

hangsúlyt fektet a nagy környezeti és társadalmi értékeket képviselő projektekre. A Hiventures nagy 

hangsúlyt helyez a környezet megóvására is, így üzleti partnereitől és munkavállalóitól elvárja, hogy a 

napi munkavégzés során legyenek figyelemmel a környezetvédelmi szempontokra. 

Az Alapkezelő az egyre erősödő ESG szemlélet mentén a közeljövőben a befektetési döntéshozatali 

mechanizmusa során továbbra is fokozatosan törekedni fog arra, hogy a fenntarthatósági kritériumok 

integrálása érvényre jusson.  

 

Budapest, 2021. március    

 

Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 


