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Maavarázat
az ügyfél-tájékoztatás és ügyfélminosítés törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez

A Bszt. a tárgybani európai irányelvekben foglaltaknak megfeleloen több területen is a jelenleg
hatályos szabályozástói jelentos mértékben eltéro követelményeket fogalmazott meg. Ezek alapul
vételévei kell a befektetési vállalkozásoknak és a hitelintézeteknek kialakítaniuk jog követo
gyakorlatukat. Az egységes jogalkalmazás elosegítésének szándékával a Befektetési Szolgáltatók
Szövetsége, mint a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészíto szolgáltatást végzo
szolgáltatók érdekképviseleti és szakmai szervezete a tagvállalkozások kezdeményezésére és
szakértoik aktív közremuködésével a jogszabályok egyes rendelkezéseit magyarázó jellegu
összeállítást készített az ügyfelek megfelelo tájékoztatása és az ügyfél minosítés témájában.
Arra törekedtünk, hogy összefoglaljuk, milyen formában, milyen módon és tartalommal kell az ügyfelek
részére a törvényben eloírt tájékoztatást megadni, illetve egy "Típusteszt" összeállításával kívánjuk
segíteni az ügyfelek minosítésévei kapcsolatos törvényi követelményeknek való megfelelést.
A Szövetség ajánlja tagjainak, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelo saját rendszereik
kialakítása során a szakma legjobb szakértoinek összefogásával
készített útmutatások
figyelembevételével járjanak el.
SZEMPONTOK
- AZ ÜGYFELEKNEK SZÓLÓ TÁJ ÉKOZTATÁS RA VONATKOZÓAN-

A befektetési vállalkozásokról és az árutozsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezheto
tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) az ügyfelek részére:
ügylet elotti tájékoztatást és
ügylet utáni tájékoztatást
ír elo.

A. A TÁJÉKOZTA TÁS ÁL TALÁNOS SZABÁL YAI (40.§ - 42.§)

Az alábbi szabályokat mind az elozetes, mind pedig az ügyletkötés utáni tájékoztatásra
alkalmazni kell. A Bszt. ezen rendelkezései általános jelleggel határozzák meg azokat a
szempontokat, amelyeket a befektetési vállalkozásoknak, és a hitelintézeteknek figyelembe kell
venniük.
1.Valamennvi üavfél esetében alkalmazandó alapelvek:
A befektetési vállalkozás és a hitelintézet valamennyi leendo szerzodo fél vagy ügyfél tájékoztatása
során, ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is világos, egyértelmu, kiegyensúlyozott és
pontos tájékoztatást köteles adni, mely a leendo szerzodo felet, illetoleg az ügyfelet nem téveszti meg.
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Táiékoztatás történhet:

írásban
tartós adathordozón, vagy
honlapon.
írásbelinek minosül a tájékoztatás, ha az szerzodésben, üzletszabályzatban, vagy hirdetményben
történik.

A tartós adathordozó Bszt. szerinti fogalma alapján tartós adathordozónak tekintheto az e-mail,
rögzített telefon, SMS, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a tájékoztatásnak ez az eszköze megfelel a befektetési szolgáltató, másrészrol a leendo
szerzödö fél vagy az ügyfél között létrejövo vagy meglévö szerzodésben foglaltaknak; - mely
megfelelonek tekintendo, ha:
a. a leendö szerzodo fél vagy ügyfél nyilatkozata szerint rendszeres Internet
hozzáféréssel rendelkezik, vagy
b. a szolgáltatóval való kapcsolattartás módjaként az elektronikus levelezést választotta,
és
h) a leendo szerzodo fél vagy az ügyfél kifejezetten az adott tartós adathordozót választja.
Az, hogy az írásbeli kommunikáción kívül egyéb tartós adathordozón történhessen a tájékoztatás,
például úgy oldható meg, ha az ügyféllel az értesítési módokra vonatkozó szerzodésben errol
rendelkeznek (megjelölve, hogy melyik tartós adathordozó) és benne van az ügyfél hozzájárulása
ahhoz, hogy ez lehet a tájékoztatás módja.

Honlapon akkor lehet teljesíteni a tájékoztatási kötelezettséget (ahol a Bszt. ezt a lehetoséget
megengedi), ha
a) a tájékoztatásnak ez az eszköze megfelel a szolgáltató és a leendo szerzodo fél vagy az
ügyfél között létrejött, illetve létrejövo szerzodésben foglaltaknak, - amely megfelelonek
tekintendo, ha:
a. a leendo szerzodo fél vagy ügyfél nyilatkozata szerint rendszeres Internet
hozzáféréssel rendelkezik, vagy
b. a szolgáltatóval való kapcsolattartás módjaként az elektronikus levelezést választotta,
b) a leendo szerzodo fél vagy az ügyfél kifejezetten hozzájárulását adja a tájékoztatás ezen
formájához,
e) az ügyfelet elektronikus úton értesítette a honlap címérol, és megjelölte, hogy az adott
információ pontosan a honlap mely részén érheto el,
d) gondoskodik arról, hogya honlapon elérheto információ minden pillanatban aktuális legyen,
és
e) gondoskodik arról, hogy az adott információ az adott honlapon folyamatosan hozzáférheto
legyen mindaddig, amíg az ügyfél számára annak ismerete szükséges lehet.

Erre lehetoség nyílik pl. az ügyféllel az értesítési módokra vonatkozó szerzodésben rendelkezni,
amelyben rendelkezés van az ügyfél hozzájárulásáról és választásáról, továbbá ha a szolgáltató küld
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egy elektronikus üzenetet az ügyfélnel<lleenao'~rfe!K a honlap címéröl és arról, hol találja meg a
tájékoztató anyagot.

II. Kizárólaa a lakossáai üavfelek esetében alkalmazandó szabálvok:
1.
A szolgáltató a lakossági ügyfélnek vagy azon leendö szerzödö félnek szóló tájékoztatásban, aki a
szerzödéskötést követöen lakossági ügyfélnek minösül
a) feltünteti a befektetési szolgáltató elnevezését,
b) nem titkol el lényeges információt, nem ad szándékosan félreértelmezhetö információt és lényeges
körülményt, tényt vagy adatot nem állít be lényegtelenként,
e) nem hangsúlyozza a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítö szolgáltatás vagy a
pénzügyi eszköz elönyös tulajdonságait, iIIetöleg jellemzöit anélkül, hogy ezzel egyidejuleg a
hátrányos tulajdonságok vagy jellemzök, illetöleg a kockázatok tárgyilagos és pontos bemutatására
sor ne kerülne,
d) nem használ a leendö szerzödö fél vagy az ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen,
értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet, és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt
tartalommal összhangban határozza meg.
2.
Ha a szolgáltató által adott tájékoztatás a szolgáltatók, befektetési szolgáltatási tevékenységek,
kiegészítö szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök közötti összehasonlítást tartalmaz,
a) az összehasonlítást tárgyilagos, tisztességes és kiegyensúlyozott módon kell közölni,
b) meg kell jelölni az összehasonlításhoz felhasznált adatok és információk forrását, és
e) a tényektöl elkülönített módon be kell mutatni az összehasonlítás során használt feltételezéseket.
3.
Ha a szolgáltató által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközböl képzett index vagy
mutató múltbeli hozamára, változására, illetöleg a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli
teljesítményére vonatkozó adatot vagy információt tartalmaz,
a) ez az információ nem lehet a tájékoztatás leghangsúlyosabb eleme,
b) a tájékoztatásnak ki kell térnie az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközböl képzett index vagy
mutató legalább az elmúlt öt naptári évben mért hozamára, változására, iIIetöleg a befektetési
szolgáltatási tevékenység legalább az elmúlt öt naptári évben mért teljesítményére,
e) a szolgáltatónak pontosan meg kell jelölnie az értékelés alapjául szolgálóreferencia-idöszakot,
valamint a felhasznált információk és adatok forrását,
d) a tájékoztatásban feltunö módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk a
múltra vonatkoznak, és, hogya múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövobeni
hozamra, változásra, illetoleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni,
e) ha ez az információ olyan más adatokra, illetve információkra épül, amelyek a leendo szerzödo fél
vagy az ügyfél székhelye vagy állandó lakhelye szerinti állam hivatalos valuta- vagy devizanemétöl
eltérö valuta- vagy devizanemben kerültek meghatározásra, a befektetési vállalkozás világosan
megjelöli az adatok és információk valuta- vagy devizanemét és felhívja a figyelmet arra, hogy az
egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az elérheto eredményt,
f) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és
információkra épül, a befektetési vállalkozásnak be kell mutatnia e díjak, jutalékok és egyéb költségek
hatását az eredményre.

4.
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Ha a tájékoztatásnak ki kell térnie az adott pénZCtgyT'eszköz,pénzügyi eszközböl képzett index vagy
mutató legalább az elmúlt öt naptári évben mért hozamára, változására, iIIetöleg a befektetési
szolgáltatási tevékenység legalább az elmúlt öt naptári évben mért teljesítményére,
és ha az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközböl képzett index vagy mutató esetében nem létezik
öt évben mért hozamra, változásra, iIIetöleg a befektetési szolgáltatási tevékenység esetében öt
évben mért teljesítményre vonatkozó információ,
a) de legalább egy évre vonatkozó információ rendelkezésre áll, azon teljes tizenkét hónapból
álló idöszakokra vonatkozó hozamra, változásra, iIIetöleg teljesítményre vonatkozó információt
közölni kell, amelyre az rendelkezésre áll,
b) és nem létezik teljes, legalább tizenkét hónapra vonatkozó információ sem, az adott pénzügyi
eszköz, pénzügyi eszközböl képzett index vagy mutató, iIIetöleg a befektetési szolgáltatási
tevékenység esetében összehasonlítás nem alkalmazható.
5.
Ha a szolgáltató által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközböl képzett index vagy
mutató múltbeli hozamának, iIIetöleg változásának becslését vagy erre vonatkozó utalást tartalmaz,
akkor a tájékoztatásnak az adott pénzügyi eszköz és a pénzügyi eszközökböl képzett mutató vagy
index alapját képezö pénzügyi eszközre vagy pénzügyi eszközökböl képzett mutatóra vagy indexre is
utalnia kell, valamint
a) a múltbeli hozam, iIIetöleg változás becslésének az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi
eszközökböl képzett mutató vagy index alapját képezö pénzügyi eszköz vagy pénzügyi
eszközökböl képzett mutató vagy index valós múltbeli hozamán, illetöleg változásán kell
alapulnia,
b) az a) pontban meghatározott, alaptermékre vonatkozó valós múltbeli hozam vagy változás
bemutatása esetén a 3. pont a)-c) , e) és t) pontjaiban és a 4. pontban foglaltaknak is
teljesülnie kell,
e) a tájékoztatásban feltunö módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve
információk becsült múltbeli hozamra vagy változásra vonatkoznak, valamint hogya múltbeli
adatokból és információkból nem lehetséges a jövöbeni hozamra, iIIetöleg változásra,
vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
6.
Ha a befektetési szolgáltató által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközböl képzett
index vagy mutató jövöbeni hozamára, változására, iIIetöleg a befektetési szolgáltatási tevékenység
jövöbeni teljesítményére vonatkozó információt tartalmaz
a) ez az információ nem alapulhat és nem is utalhat a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközböl
képzett index vagy mutató becsült múltbeli hozamára, változására, illetöleg a befektetési
szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére,
b) ésszerü és tárgyilagos feltételezéseken kell alapulnia, amelyeket tényszeru adatokkal kell
alátámasztani,
e) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított
adatokra és információkra épül, a befektetési vállalkozásnak be kell mutatnia e díjak, jutalékok
és egyéb költségek hatását az eredményre,
d) a tájékoztatásban feltunö módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve
információk becslésen alapulnak, valamint hogy ezen elörejelzésböl nem lehetséges a valós
jövöbeni
hozamra,
változásra,
iIIetöleg teljesítményre
vonatkozó
megbízható
következtetéseket levonni.
7.
Ha a befektetési szolgáltató által adott tájékoztatás adóügyi elszámolásra vagy adóügyi
következményre vonatkozó információt tartalmaz, a tájékoztatásban feltunö módon fel kell hívni a
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figyelmet arra, hogy ez pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján itélhetö meg, valamint
.hogya jövöbenváltozhat.

8.
A szolgáltató által adott tájékoztatás nem tartalmazhatja felügyeleti hatóság nevét olyan
összefüggésben vagy szövegkörnyezetben, amelyböl olyan következtetést lehetne levonni, hogy az
adott felügyeleti hatóság kifejezetten javasolná vagy elismerné a befektetési szolgáltatót, annak
tevékenységét, vagy az adott pénzügyi eszközt.
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B. ELOZETES TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG: (Bszt. 43.§)

Az elozetes tájékoztatási kötelezettség teljesítése során a szolgáltatónak
a törvény
rendelkezéseinek figyelembe vételévei legalább egy részletes tájékoztató anyagot kell
készíten ie, amit a piaci viszonyoknak és a jövobeli gyakorlatának megfeleloen folyamatosan
kell módosítania,

kiegészítenie.

való kapcsolattartás módja
és/vagy pedig nyomtatott
rendelkezésére bocsátani.
üzletszabályzatban történo
változik.

Ezt a tájékoztató

anyagot

-

attól függoen,

hogy az ügyféllel

elektronikus vagy sem (lásd. tájékoztatás módja rész), a honlapján
formában (pl. hirdetmény) kell az ügyfelek, potenciális ügyfelek
Egyes kérdésekben (pl.: név, székhely, nyelvek) a tájékoztatás
rendezése is lehetséges, foleg akkor, ha az adott információ ritkán

Természetesen a gyakorlatban mindez nem jelenti azt, hogy az ügyfélnek további információra
ne lenne szüksége. Abból kiindulva viszont, hogya szolgáltató és az ügyfél között egy
rendszeres vagy nem rendszeres kapcsolat áll fenn, az ügyfél részérol is elvárható, hogy
amennyiben úgy ítéli meg, hogya tájékoztató anyagban közöltek alapján nem kapta meg
valamennyi, általa fontosnak, lényeges nek vagy éppen érdekesnek, de -álláspontja szerint a
döntésének meghozatalához szükséges elégséges információt, azt jelezze a szolgáltatójának
az ügyletkötés elott. A szolgáltató egyébként joggal feltételezheti, hogy az ügyfél számára
valamennyi szükséges információt megadta. A szolgáltató ugyanis bár a tájékoztató
anyagában az általa felelosségteljesen
átgondoltan közli a szükséges, törvény által is
megkövetelt információt, azonban az ügyfelek speciális igényeit csak akkor tudja teljesíteni, ha
azt az ügyfelek kifejezetten közlik vele (ez egyébként az ügyfelek oldaláról az együttmuködési
kötelezettség alapelvébol is adódik.)

-

A tájékoztató anyagban lehetoség van utalásokat tenni olyan szabályzatra, elérheto nyilvános
adathordozókra, ahonnan az ügyfél a szükséges információt elérheti. Mivel a törvény kizárólag
arra tartalmaz rendelkezést, hogya részletes tájékoztató anyagot milyen formában kell az
ügyfél számára megadni (elektronikusan vagy papír alapon), arra viszont nem tartalmaz
korlátozást, hogya tájékoztató anyagban az utalásokat milyen fórumon kell elérhetové tenni,
igy ez megengedett. A fentiekbol kiindulva természetesen az ügyfélnek lehetosége nyílik arra,
hogy jelezze, hogy az egyes utalásokban meghatározott platformokat, helyeket, anyagokat nem
érte el, de ezt jeleznie szükséges a szolgáltatója felé. Egyéb esetben a szolgáltató feltételezheti,
hogy elért minden szükséges információt.
rendelkezést

Mindezek egyértelmusitése
érdekében
ezzel kapcsolatos
szerzodésben, illetve az üzletszabályzatban rögzíteni.

ajánlatos

a

A tájékoztatás során figyelni kell arra, hogy olyan idoben kerüljön megadásra, hogy az ügyfélnek - a
helyzet sürgosségére és a válaszintézkedéshez szükséges idore, valamint a szerzodés tárgyát
képezo ügylet összetettség ére tekintettel

-

kello ideje álljon rendelkezésre

a tájékoztatásban

foglalt

információkmegértéséhez és a megalapozott dontéshez.
A szolgáltató az alábbiakban közölt információ tartalmában bekövetkezo, a szerzodés tárgyát képezo
ügylet vagy pénzügyi eszköz tekintetében lényeges változásokról - az eredeti tájékoztatással azonos
módon, illetve adathordozón - értesíti az ügyfelet.
1. A TÁJÉKOZTATÁS SORÁN KOZLENDO ADATTARTALOM:
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1. Lakossági ügyfél, potenciális lakossági ü~setében

irányadó szabályok:

1. Szolaáltatóra vonatkozó alapveto tudnivalók

a.) a szolgáltató elnevezése, székhelye és egyéb elérhetoségei,

b.) az ügyfél által a szolgáltatóval való kapcsolattartás során használható nyelveket,

.
.

itt foszabály szerint az általános kommunikáció során alkalmazott nyelvet,
nyelveket szükséges megadni
ettol függetlenül ajánlatos az ügyfelek figyelmét a tájékoztató anyagban
felhívni arra, hogy elképzelheto, hogy egyes pénzügyi eszközökkel
kapcsolatos tájékoztatás a kapcsolattartás nyelvétol eltéro nyelven érheti
csak el és a szolgáltató nem biztos, hogy az ügyfél rendelkezésére tudja
bocsátani az ügyfél által kért nyelve a tájékoztatást,

e) az ügyféllel való kapcsolattartás módját, eszközét, ideértve a megbízás küldésének és
fogadásának módját, eszközét,
Ezt az Üzletszabályzat általában tartalmazza, itt elégséges az üzletszabályzat
megfelelo fejezetésre utalni.
d) a befektetési szolgáltatási tevékenység, valamint a kiegészrto szolgáltatás végzésére jogosító
engedélyének számát, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevét és
levelezési címét, és
e) függo ügynök igénybevétele esetén e tényt, valamint azon EGT-állam megnevezését,
amelyben a függo ügynököt nyilvántartásba vették.
II. Szolaáltató muködésének és tevékenvséaeinek szabálvai
a) Az ügyfél számára végzett, illetoleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási
tevékenységrol vagy a kiegészíto szolgáltatásról szóló jelentés gyakorisága, idozítése
és jellege,

.

e tekintetben tájékoztatást kell adni az ügyfélnek arról, hogya szolgáltató a
számlakivonatot, egyenlegközlot milyen gyakorisággal (minimum évente)
küldi meg/juttalja el az ügyfélnek.

h) Az ügyfél pénzügyi eszkozeinek vagy pénzeszközeinek kezelése esetén ezen
eszkozök megóvását biztosító intézkedések összefoglalását, ideértve az ügyfél
rendelkezésére álló befektetovédelmi rendszerrol és annak muködésérol szóló
tájékoztatás

.

BEVA szabályok ismertetése (alap: törvényi rendelkezések).

e) Az osszeférhetetlenségi politika összefoglaló leírása, amelyrol az ügyfél kérésére
további felvilágosítást ad

.

itt szükséges kitérni legalább az alábbiakra:
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d)

T 6 K

-

mikor és hol léphetnek fel érdekellentétek (ügyfél és társaság,
társaság dolgozói, többi ügyfél között, milyen tevékenységek
esetében + abban az esetben, ha az adott pénzügyi eszöz
vonatkozásában
érdekeltség
áll fenn
pl. kibocsátás,
részesedésszerzés, hitelnyújtás stb. esetén)
érdekellentétek

elkerülése

érdekében

megtett

intézkedések

-

Compliance szervezet felállításra került
Compliance szervezet tevékenységének rövid bemutatása pl.:
o kínai falak meghatározása,
o munkatársak által bonyolított ügyletekre vonatkozó szabályok
meghatározása, ezen kívül
o további, szigorúbb kereskedési szabályok meghatározása
minden olyan munkatárs számára, akinél tevékenysége
végzése keretében érdekellentétek léphetnek fel,
o megfigyelö-, ill. tiltólista vezetése, amely tartalmazza azokat a
pénzügyi eszközöket, amelyek esetében érdekellentétek
merülhetnek fel,
o a dolgozók kereskedésének folyamatos ellenörzése,
o munkatársainak továbbképzése.

A végrehajtási politika alábbi rendelkezéseit

.
.
.

lehetségesvégrehajtásihelyszínek
azon feltételek, amelyek befolyásolják a megbízás végrehajtási
helyszínének megválasztását és az eljárást, amelyben a szolgáltató a
feltételek mentén a döntését meghozza,
az arra való figyelmeztetés, hogy az ügyfélnek határozott utasítása
megakadályozhatja a befektetési vállalkozást a megbízás ügyfél
számára legkedvezöbb módon történö végrehajtásában,

Ill. A leendo szerzodo fél tulaidonában lévo vaav ot meailleto /JénzOavi eszköz és /Jénzeszköz
kezelésének szabálvai

.

Itt szükséges kitérni legalább a következökre:
. Magyarországon lévö értékpapírokra, pénzeszközökre vonatkozóan:
o
kik a letétkezelök, alletétkezelök,
o milyen elven történik a letétkezelés és mi a gyujtö elvu
kezelés kockázata,
o aszolgáltató bármely idöpontban ki tudja mutatni, hogy mi van
az ügyfél tulajdonában,
o milyen jog az irányadó a Magyarországon letétkezeit, letétbe
helyezett eszközökre.
. Külföldön lévo értékpapírokra, pénzeszközökre vonatkozóan:
o kik a letétkezelok, alletétkezelok,
o milyen elven történik a letétkezelés és mi a gyujto elvu
kezelés kockázata,
o a szolgáltató bármely idopontban ki tudja mutatni, hogy mi
van az ügyfél tulajdonában,
o milyen jog az irányadó a külföldön letétkezeit, letétbe
helyezett eszközökre és külföldi jog esetén milyen esetleges
ismert eltérések lehetnek a hazai jogtól.
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Harmadik fél fizetésképtelensége esetén hogy alakul a szolgáltató
felelossége.
Ha nincs lehetoség arra, hogy az ügyfél tulajdonát képezo vagy ot
megilleto pénzügyi eszközök és a szolgáltató vagy a nevében eljáró
harmadik személy saját eszközeitol elkülönítetten legyen kezeive,
tájékoztatást kell adni errol a tényrol, valamint kifejezetten és jól
érthetoen fel kell hívni a figyelmet az ebbol adódó kockázatokra.
Tájékoztatás az ügyfél tulajdonában lévo vagy ot megilleto pénzügyi
eszközre vagy pénzeszközre vonatkozó biztosítéki kötelezettségérol
vagy beszámítási jogosultságról, illetve - ha ilyen létezik - a
letétkezelonek ugyanezen pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz
vonatkozásában
fennálló
hasonló
kötelezettségérol
vagy
jogosultságáról.
Egy olyan értékpapír alapú finanszírozási ügyletet megelozoen,
amely az ügyfél tulajdonában lévo vagy ot megilleto pénzügyi
eszközre vonatkozik, vagy bármely más ügyletet megelozoen, amely
ugyanezen eszközt érinti és a szolgáltató saját számlájára vagy más
ügyfél számlájára kerül végrehajtásra, teljes köru, világos és pontos
tájékoztatást kell adni az ügyfél számára e pénzügyi eszköz
használatával kapcsolatos kötelezettségérol és felelösségérol,
ideértve az eszköz visszaszolgáltatásának szabályait, valamint a
kockázatokról.

.

.

.

IV. A szerzodésben fOCtlalt üC1vlettelés az üC1vlettelérintett pénzüC1vi eszközzel kapcsolatos
ideértve az üCtvletet érinto nvilvános információkat valamint az üC1vletkockázatát

tudnivalók.

A szolgáltatónak ki kell térnie:

a) a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tokeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó
tájékoztatást és a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára vonatkozó
felhívást,
b) a pénzügyi eszköz piaci helyzetére,
e) a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges
korlátokra,
d) a pénzügyi eszköz szerzodéskötés idopontját megelozo idoszakra vonatkozó árfolyamalakulására
az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint,
a fentiek esetében legalább az alábbiakat szükséges tartalmaznia a tájékoztató anyagnak:
o általános jelleggel a piaci kockázatokat tozsdei-nem tozsdei ügyletek esetében és az
azonnali és derivativ ügyletek esetében,
o az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás esetében szükséges
legalább azokat a honlapokat feltüntetni, ahonnan az ügyfél, leendo ügyfél információt
kaphat a volatilitásról, árfolyamalakulásról, a piacra vonatkozó korlátokról:
. egyes piacokról tájékoztatást adó oldalak (európai, ázsiai, amerikai),
. egyes tözsdék honlapjai,
. egyéb adatszolgáltatók oldalai,
o ajánlatos az ügyfelek általlegtöbbet
kereskedett 30-50 instrumentummal
kapcsolatosan a szükséges grafikonokat belehelyezni a tájékoztató anyagokba,
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fel kell hívni az ügyfél figyelmét itt is arra, hogyha valamilyen információt nem találna meg,
jelezze üzletkötöjének,
fel kell továbbá hívni az ügyfél figyelmét, hogy nem biztos, hogya szolgáltató valamennyi
olyan isntrumentum vonatkozásában, amelyre az ügyfél kereskedni szeretne, a szolgáltatónak
megfelelo információ van birtokában, így ebben az esetben döntését ennek figyelembe
vételévei kell meghoznia és elképzelheto, hogya nem elégséges információ miatt nem ismert
valamennyi releváns kockázat,
e) arra a tényre, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó tranzakció, pénzügyi
kötelezettségvállalás és a további kapcsolódó kötelezettségek - ideértve a feltételes
kötelezettségvállalást is - eredményeképpen az ügyfél pótlólagos befizetési kötelezettségre számíthat
a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül,
f) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesülésére,
Itt hivatkozni lehet azokra a dokumentumokra, amelyekben a szolgáltató errol rendelkezik.

g) azon szerzodo fél, esetén amely a szerzodéskötést követöen lakossági ügyfélnek minosül, és a
lakossági ügyfél esetében, a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági
irányelv szerinti kibocsátási tájékoztató közzétételi helyére,
Általános jelleggel szükséges legalább arra felhívni az ügyfél figyelmét, hogy minden döntése
meghozatala elott az adott instrumentum kibocsátási tájékoztatójában foglaltak az irányadók.
Amennyiben a szolgáltató részt vesz a forgalomba hozatalban, a tájékoztatók az ügyfél
rendelkezésére állnak a szokásos helyeken (honlap, fiókok, székhely stb.)
h) annak a kölcsönhatásnak a lényegére, amely eredményeképpen egy egynél több összetevobol álló
pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az egyes összetevok kockázatainak összegét,
í) a h) pontban meghatározott, egynél több összetevobol álló pénzügyi eszköz egyes összetevoinek
leírására, és
j) a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia természetének részletezésére
oly módon, hogy abból mind a garanciavállaló, mind a garantált intézmény megismerheto legyen és a
garancia lényege a lakossági ügyfél számára megítélheto legyen.

v. Díiak. költséqek

aj Tájékoztatás az ügyfél által a pénzügyi eszköz megszerzésévei, tartásával, a befektetési
szolgáltató befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészíto szolgáltatása keretében
számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerzodés létrehozatalával, fenntartásával és
teljesítésévei kapcsolatos - ideértve a keretszerzodés alapján adott megbízáshoz
kapcsolódóan - viselendo minden költségrol, ideértve bármilyen, díjat, jutalékot (pénzügyi
eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a befektetési vállalkozás
von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár),
.

.

Itt szükséges legalább a díjjegyzékre hivatkozni.
Ha a teljes ár összegszerüen pontosan nem határozható meg, a befektetési
vállalkozás megadja a számítás módját és az alapját képezo információt úgy,
hogy az ügyfél számára az megítélheto legyen.
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b) tájékoztatás az egyes devizák vagy valuták megnevezésérol, az alkalmazott átváltási
árfolyamról és az átváltás költségeirol, ha az a) pontban meghatározott teljes árat vagy annak
egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni,

.

Ebben az esetben legalább általános tájékoztatást kell adni arról, hogy az
átváltás hogy történik (pl. saját számláról vagy hitelintézet igénybe vételévei),
milyen költségei vannak és hogy a díjakat foszabály szerint devizában vagy
forintban

kell rendelkezésre

-

bocsátani

milyen deviza az irányadó.

.

függetlenül

attól, hogy az ügyletre

Esetlegesen ajánlatos arról tájékoztatást adni, hogyha az ügyfél számláján
nincs az ügyletkötéshez megfelelo deviza nyilvántartva, akkor az átváltáshoz
mi szükséges (pl. automatikus konvertálás vagy kell külön megbízás, illetve
ha nem pénz, hanem papír van, akkor mi a követendo eljárás)

e) figyelemfelhívás, hogy a szerzodésben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet
kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a
befektetési vállalkozáson keresztül történik,
d) tájékoztatás a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról.
Üzletszabályzat megfelelo fejezetére való hivatkozás lehetséges.

2. Portfoliókezelésre

irányadó további szabályok:

A szolgáltató a portfoliókezelési tevékenysége keretében a leendo szerzodo fél számára, amely a
szerzodéskötést követoen lakossági ügyfélnek minosül, vagy a lakossági ügyfél számára a fentieken
túlmenoen tájékoztatást ad
aj a szerzodésben meghatározott, az ügyfél portfoliójában lévo pénzügyi eszköz értékelésének
gyakoriságáról és az értékelés mÓdszerérol,
bJ az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részérol vagy egészérol való
rendelkezés tekintetében a portfoliókezelo szabad mérlegelési jogának részleteirol,
ej arról a referenciaértékrol, amelyhez képest az ügyfél portfoliójában lévo pénzügyi eszköz
hozama meghatározásra kerül,
dJ az ügyfél portfoliójába kerülheto pénzügyi eszközökrol és az ezekre vonatkozóan
végrehajtható ügyletekrol, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, és
ej a portfolió kezelése során érvényesülo célkituzésekrol, a portfoliókezelo mérlegelése során
szerepet játszó kockázati szintrol, és a portfoliókezelo mérlegelési jogát érinto korlátokról.
3. Kivételek:

1.
Kollektív befektetési értékpapír esetében a Tpt.-ben meghatározottak szerinti rövidített tájékoztatót
úgy kell tekinteni, mint amely megfelel a pénzügyi eszközökre, a kockázatokra, letétkezelésre és a
díjakra, költségekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének.
2. Szakmai ügyfelek esetében kizárólag az alábbiakról kell tájékoztatást adni:
a pénzügyi eszköz szerzodéskötés idopontját megelozo
árfolyamalakulásáról az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint,
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arról a tényrol, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó tranzakció, pénzügyi

kötelezettségvállalás
és a további kapcsolódókötelezettségek- ideértve a feltételes
az ügyfélpótlólagosbefizetésikötelezettségre
kötelezettségvállalást
is - eredményeképpen
számíthata pénzügyieszköz megszerzésénekköltségénfelül.
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C. UGYLET UTANI TAJEKOZTATAS

.......
(67.§-69.§)

A végrehajtott ügyleteket követoen a szolgáltatónak - a portfoliókezelést kivéve - haladéktalanul,
írásban vagy más tartós adathordozón tájékoztatnia kell az ügyfelet a megbízás végrehajtásával
kapcsolatos információkról, ami lakossági ügyfél esetében azt jelenti, hogy legkésobb a végrehajtás
napját követo kereskedési napon, vagy ha a megbízás harmadik személy közremuködésével került
végrehajtásra, e harmadik személy igazolásának kézhezvételét követo munkanapon kell a
tájékoztatást megadnia megadnia.
A fentiekben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az ügyfél nevében végrehajtott
megbízás az ügyféllel kötött jelzáloghitel szerzodést finanszírozó kötvénnyel kapcsolatos és az
ügyletrol szóló jelentést a szolgáltató a jelzáloghitel szerzodés feltételeinek közlésével egyidejuleg, de
legkésobb a megbízás végrehajtását követo egy hónapon belül teszi meg.
A fentieken felül a szolgáltató az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az ügyfél megbízásának aktuális
állapotáról.
Ha a lakossági ügyfél megbízásának tárgya olyan kollektív befektetési forma befektetési jegye vagy
részvénye,

amely

forgalmazása

idoszakosan

történik,

a befektetési

szolgáltató

-

az

ügyfél

rendelkezése alapján a) a fentiek szerint, vagy
b) legalább félévente
ad tájékoztatást a megbízás tárgyát képezo ügyletre vonatkozóan.

1.A visszaigazolás

tartalma:

Az adattartalom esetében ugyanúgy kell értelmezni az egyes adatokat, ahogya
történo adatszolgáltatáskor - a végrehajtási rendelet szerint.

Fe/ügyelet részére

A visszaigazoláson az alábbi adatokat mindenképpen fel kell tüntetni:
a) a szolgáltató neve vagy más azonosítója,
b) az ügyfél neve vagy más azonosítója,
e) a kereskedési nap,
d) a megbízás végrehajtásának idopontja,
e) a megbízás típusa,
f) a kereskedési helyszín neve, illetve azonosítója,
g) a pénzügyi eszköz megnevezése és azonosítója,
h) az eladás/vétel megjelölés,
i) a megbízás természete, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekintheto,
j) a pénzügyi eszköz mennyisége,
k) a pénzügyi eszköz kereskedési egységének ára, megjelölve a kereskedési egységet is,
1)a teljes költség,
m) a szolgáltató által az ügyfél felé felszámított jutalékának, díjának és egyéb költségeinek teljes
összege, és - a lakossági ügyfél kifejezett kérésére - ennek jogcímenkénti lebontása,
azaz ha különféle díjak, költségek kerülnek felszámításra a díjjegyzék szerint,
n) az ügyfél kötelezettségei az ügylet teljesítésévei kapcsolatosan, ideértve a pénzügyi teljesítés, vagy
a fizikai leszállítással történo teljesítés határideje, és a teljesítéshez szükséges számlaszámok és
egyéb információk, és
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o) ha az ügylet során az ügyféllel szemben állópartii'er a szolgáltató maga, a szolgáltatóval azonos
vállalatcsoportba tartozó személy, vagy a szolgáltató egy másik ügyfele volt, akkor ennek ténye,
kivéve, ha a megbízás végrehajtására olyan kereskedési rendszeren keresztül került sor, amelyben a
kereskedési szabályok ezt nem teszik lehetové.
Azaz ez rendszerint OTC piacon kötött ügyletek esetében releváns, de ekkor sem kell
perszonalizáltan közölni a szembenálló felet; elég azt közölni, hogy másik ügyfél, vagy
vállalatcsoportba tartozó másik szervezet vagy a szolgáltató maga.
Ha a szolgáltató a megbízást a pénzügyi eszközökbol képzett csomag tekintetében hajtotta végre, ak)
pontban meghatározott információt e csomagra vonatkozóan, vagy az egyes csomagok átlagárára
vonatkozóan is megadhatja azzal, hogy ha az ügyfél kifejezetten kéri, az árat minden egyes csomagra
vonatkozóan meg kell adnia.
(A szolgáltató a fenti adatokat szabványosított kódok formájában is megadhatja az ügyfél számára
abban az esetben, ha egyidejuleg a kódok értelmezését is megadja.)
II. Portfoliókezelésre

irányadó további szabályok:

Ha portfoliókezelési tevékenységet végez az ügyfél számára rendszeresen, a fenti adatok helyett
legalább félévenként jelentést készít, és azt írásban vagy más tartós adathordozón az ügyfél
rendelkezésére bocsátja.
A szolgáltató a végrehajtott ügylettel kapcsolatos tájékoztatását - az ügyfél rendelkezése szerint a) ügyletenként, vagy
b) a fentiek szerinti rendszeres jelentési kötelezettsége keretében adja meg.
A ielentés tartalma - lakossáqi üqvfelek esetében
Ezt a jelentést minden esetben meg kell adni, így abban az esetben is, ha az ügyfél ügyletenkénti
tájékoztatást kér:
a) a szolgáltató neve,
b) az ügyfél neve vagy más azonosítója,
e) a jelentésben foglalt idoszakra érvényes portfolió összetétele és értékelése, ideértve minden, a
szolgáltató kezelésében lévo pénzügyi eszköz piaci értékét és a pénzeszközök kezdo és záró
egyenlegét, és a portfoliónak a jelentésben foglalt idoszakra érvényes hozamát,
d) a befektetési szolgáltató által a jelentésben foglalt idoszakban az ügyfélnek felszámított jutalékok,
díjak és egyéb költségek teljes összege, legalább a kezeléssei és a megbízás végrehajtásával
összefüggo tételek elkülönítésévei, vagy az ügyfél kifejezett kérésére, az általa megadott
részletezettséggel,
e) a jelentésben foglalt idoszakra vonatkozó hozam összehasonlítása a befektetési szolgálató és az
ügyfél között létrejött megállapodásban foglalt referenciaértékkel,
f) a jelentésben foglalt idoszakban az ügyfél portfoliójában lévo pénzügyi eszközön realizált osztalék,
kamat, kamatnak minosülo vagy egyéb hozamjellegu kifizetés összege jogcímen ként,
g) a jelentésben foglalt idoszakban történt olyan társasági események, amelyek az ügyfél
portfoliójában lévo pénzügyi eszköz kapcsán valamilyen jog vagy jogosultság keletkezésévei jártak, és
h) minden egyes, a jelentésben foglalt idoszakban végrehajtott ügylet kapcsán az alábbi adatok kivéve, ha az ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta:
a kereskedési nap,
a megbízás végrehajtásának idopontja,
a megbízás típusa,
a kereskedési helyszín neve, illetve azonosítója,
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a pénzügyi eszköz megnevezése és a?;Ql}Q~íJ:Pd@1,
az eladás/vétel megjelölés,
a megbízás természete, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekintheto,
a pénzügyi eszköz mennyisége,
a pénzügyi eszköz kereskedési egységének ára, megjelölve a kereskedési egységet is,
a teljes költség.

ÜQyletenkéntitáiékoztatás választásakor irányadó szabályok:
Ha az ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta, a szolgáltató a portfolíókezelési tevékenysége
keretében az ügyfél megbízása alapján végrehajtott ügyletekrol szóló tájékoztatását:
a) az egyéb tevékenysége keretében kötött ügyletek végrehajtásáról szóló tájékoztatás adatartalmával
(lásd. fent),
b) írásban vagy más tartós adathordozón, és
e) legkésobbaz ügyletvégrehajtásánaknapjátköyetoelsokereskedésinapon,vagy ha a megbízásta
szolgáltatóharmadikszemély közremuködésévelhajtotta végre, e harmadik személy igazolásának
kézhezvételétkövetokereskedésinapon,Ogyletenként
adja meg.
A e) pontban meghatározott tájékoztatást nem kell megadni, ha ugyanezt az információt a lakossági
ügyfél harmadik személytol is haladéktalanul megkapja.
Ha az ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta, a szolgáltató portfoliókezelési tevékenysége
keretében az ügyfél megbízása alapján végrehajtott ügyletekrol szóló rendszeres jelentését
a) az ügyfél kifejezett kérésére negyedévente,
b) egyébként legalább évente, kivéve, ha az ügylet olyan értékpapírra vonatkozik, amely átruházható
értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít, vagy amely átruházható értékpapír, deviza,
kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló referenciaként értelmezheto intézkedés
változásán alapul és készpénzben teljesítendo, és származtatott eszközre vonatkozik
e) ha a szolgáltató portfolíókezelési tevékenysége keretében az ügyféllel olyan szerzodést kötött,
amely tokeáttételes portfolió kialakítását teszi lehetové, legalább havonta elkészíti és írásban vagy
más tartós adathordozón az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Ha a szolgáltató portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél számára vezetett számlán
feltételes kötelezettségvállalással járó nyitott pozíciót tart nyilván, vagy ilyen pozíciót eredményezo
ügylet végrehajtását vállalta, az ügyfél rendelkezésétol függetlenül, legkésobb a veszteséget
eredményezo ügylet végrehajtásának napját követo kereskedési napon tájékoztatja az ügyfelet, ha az
ügyfél által realizált veszteség meghalad egy, a befektetési vállalkozás és az ügyfél között létrejött
szerzodésben meghatározott határértéket.

Ill. Számlakivonatra,

egyenlegközlore

vonatkozó szabályok

A szolgáltató befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az ügyfél tulajdonában lévo
vagy ot megilleto pénzügyi eszközrol és pénzeszközrol legalább évente, az alábbi tartalommal
jelentést készít és azt írásban vagy más tartós adathordozón az ügyfél rendelkezésére bocsálja,
kivéve ha a befektetési szolgáltatási tevékenységet hitelintézet végzi, és az a hitelintézetnél
elhelyezett, Hpt. szerinti betétet érinti:
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a) az ügyfél tulajdonában lévo vagt8{'fn~~í(~p~p~~~y~ée$z~é&ök
és pénzeszközök állománya és
részletezése a jelentésben foglalt idoszak végén,
b) az ügyfél tulajdonában lévo vagy ot megilleto pénzügyi eszközök és pénzeszközök azon állománya,
amely értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képezte a jelentésben foglalt idoszakban, és
e) az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képezo, az ügyfél tulajdonában lévo vagy ot megilleto
pénzügyi eszkozön és pénzeszközön realizált eredmény, és az eredmény számításának alapja.
Ha az ügyfél portfoliójában olyan pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz található, amelyre vonatkozóan a
teljesítés még nem történt meg, akkor
az a) pontban meghatározott információ esetében a befektetési vállalkozás megjelöli, hogy az
általa adott tájékoztatás a kereskedési napra vagy a teljesítés napjára vonatkozik-e, és
a b) és e) pontok vonatkozásában az információt az elozo francia bekezdésben foglaltakkal
egyezo szemléletben adja meg.
Portfoliókezelésre vonatkozó eltéro szabály:
Ha a szolgáltató portfoliókezelési tevékenységet végez, akkor az ügyfél számára ezen jelentési
kötelezettségét a portfoliókezelési jelentés keretében, azzal együttesen is teljesítheti.
Budapest, 2007. november 5.

GM-

Streitmann Norbert
elnökségi tag

Cselovszki Róberielnök
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