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1. fejezet 

Preambulum 
 
Jelen tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztatási 
szabályzat) a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Fióktelep), 
mint külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe és a Fióktelep 
üzletszabályzata alapján a Fiókteleppel szerződést kötő Ügyfél, illetve leendő Ügyfél 
vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseivel összhangban meghatározza a tájékoztatási 
kötelezettség általános szabályait, valamint az előzetes és utólagos tájékoztatás során 
követendő előírásokat. 
 
Hivatkozott jogszabályok: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 

szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény 

 
Hivatkozott belső szabályok: Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 
 Végrehajtási Politika és Allokációs Szabályzat 
 Ügyfélbesorolási Szabályzat 
  
 

2. fejezet 
A szabályzat célja 

 
Jelen Tájékoztatási szabályzat célja, hogy a Fióktelep a Bszt. vonatkozó előírásainak 
maradéktalanul eleget téve az előzetes tájékoztatás során a leendő Ügyfélnek, illetve az 
Ügyfélnek, az utólagos tájékoztatás során az Ügyfélnek világos, egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást adjon annak érdekében, hogy a leendő 
Ügyfelet, illetve az Ügyfelet ne tévessze meg. 
 
 

3. fejezet 
A szabályzat hatálya 

 
Alanyi hatálya kiterjed: Jelen Tájékoztatási szabályzat alanyi hatálya alá tartozik a 

Fióktelep tájékoztatási kötelezettség teljesítésével érintett 
munkavállalója, valamint a leendő Ügyfél és az Ügyfél.  

Tárgyi hatálya kiterjed: Jelen Tájékoztatási szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a leendő 
Ügyfél, illetve az Ügyfél előzetes és utólagos tájékoztatására, 
ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is.  
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4. fejezet 
 

Fogalmak 
 
Ügyfél: Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a Bszt. hatálya alá 

tartozó szolgáltatást a Fiókteleptől szerződéses jogviszony 
keretében vesz igénybe. A Fióktelep ügyfélbesorolási 
szabályzatában foglalt előírások alapján az Ügyfél minősülhet 
lakossági ügyfélnek, szakmai ügyfélnek, illetve elfogadható 
partnernek. Abban az esetben, ha az előbbi három kategória külön 
nem kerül nevesítésre, az Ügyfél megnevezés alatt mindhárom 
ügyfélcsoport értendő. 

 
Lakossági Ügyfél: Mindazon ügyfelek, akik vagy amelyek a Fióktelep ügyfélbesorolási 

szabályzata szerint nem minősülnek szakmai ügyfélnek, illetve 
elfogadható partnernek. 

 
Tartós adathordozó: Olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki 

címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós 
tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal 
történő megjelenítését. Abban az esetben, ha a Bszt. a Fióktelep 
számára tartós adathordozón teljesítendő tájékoztatási 
kötelezettséget ír elő, a Fióktelep ezen kötelezettségét írásban, 
vagy egyéb tartós adathordozón teljesíti. 

 
 

5. fejezet 
Összehasonlítást tartalmazó tájékoztatás 

 

Abban az esetben, ha a Fióktelep által adott tájékoztatás  
 a befektetési vállalkozások,  
 a befektetési szolgáltatási tevékenységek,  
 a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatások, 
 a pénzügyi eszközök  

közötti összehasonlítást tartalmaz, az alábbiakban kifejtett követelményeknek kell 
teljesülniük. Az összehasonlítást tárgyilagos, tisztességes és kiegyensúlyozott módon kell 
közölni, továbbá meg kell jelölni az összehasonlításhoz felhasznált adatok és információk 
forrását, valamint a tényektől elkülönített módon be kell mutatni az összehasonlítás során 
használt feltételezéseket. 
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6. fejezet 

Múltbéli teljesítményre vonatkozó tájékoztatás 
 

1. Amennyiben a Fióktelep által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközből 
képzett index vagy mutató múltbeli hozamára, változására, illetőleg a befektetési 
szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére vonatkozó adatot vagy információt 
tartalmaz, akkor ez az információ nem lehet a tájékoztatás leghangsúlyosabb eleme. Ebben 
az esetben a tájékoztatásnak ki kell térnie az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközből 
képzett index vagy mutató legalább az elmúlt öt naptári évben mért hozamára, változására, 
illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység legalább az elmúlt öt naptári évben mért 
teljesítményére. Az előbbi kötelezettség teljesítése során – ha az adott pénzügyi eszköz, 
pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató esetében nem létezik öt évben mért 
hozamra, változásra, illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység esetében öt évben 
mért teljesítményre vonatkozó információ, de legalább egy évre vonatkozó információ 
rendelkezésre áll – azon teljes tizenkét hónapból álló időszakokra vonatkozó hozamra, 
változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó információt közölni kell, amelyre az 
rendelkezésre áll, és nem létezik teljes, legalább tizenkét hónapra vonatkozó információ 
sem, az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató, illetőleg a 
befektetési szolgáltatási tevékenység esetében összehasonlítás nem alkalmazható. A 
Fióktelep pontosan megjelöli az értékelés alapjául szolgáló referencia-időszakot, valamint a 
felhasznált információk és adatok forrását. Ha ez az információ olyan más adatokra, illetve 
információkra épül, amelyek a leendő Lakossági Ügyfél vagy a Lakossági Ügyfél székhelye 
vagy állandó lakhelye szerinti állam hivatalos valuta- vagy devizanemétől eltérő valuta- 
vagy devizanemben kerültek meghatározásra, a Fióktelep világosan megjelöli az adatok és 
információk valuta- vagy devizanemét és felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes valuta- 
vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az elérhető eredményt. Amennyiben ez az 
információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és 
információkra épül, a Fióktelep bemutatja ezen díjak, jutalékok és egyéb költségek hatását 
az eredményre.  
 
2. Az 1. pont szerinti tájékoztatásban a Fióktelep feltűnő módon felhívja a figyelmet arra, 
hogy az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak, és, hogy a múltbeli adatokból 
és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg 
teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. 
 

3. Ha a Fióktelep által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközből képzett 
index vagy mutató múltbeli hozamának, illetőleg változásának becslését vagy erre 
vonatkozó utalást tartalmaz, akkor a tájékoztatásnak az adott pénzügyi eszköz és a 
pénzügyi eszközökből képzett mutató vagy index alapját képező pénzügyi eszközre vagy 
pénzügyi eszközökből képzett mutatóra vagy indexre is utalnia kell, valamint 

a) a múltbeli hozam, illetőleg változás becslésének az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi 
eszközökből képzett mutató vagy index alapját képező pénzügyi eszköz vagy pénzügyi 
eszközökből képzett mutató vagy index valós múltbeli hozamán, illetőleg változásán 
kell alapulnia, 
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b) az a) pontban meghatározott, alaptermékre vonatkozó valós múltbeli hozam vagy 
változás bemutatása esetén az 1. pontban foglaltaknak is teljesülniük kell, 

c) a tájékoztatásban feltűnő módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, 
illetve információk becsült múltbeli hozamra vagy változásra vonatkoznak, valamint 
hogy a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, 
illetőleg változásra, vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. 

 
 

7. fejezet 
Jövőbeni teljesítményre vonatkozó tájékoztatás 

 

Ha a Fióktelep által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközből képzett 
index vagy mutató jövőbeni hozamára, változására, illetőleg a befektetési szolgáltatási 
tevékenység jövőbeni teljesítményére vonatkozó információt tartalmaz 

a) ez az információ nem alapulhat és nem is utalhat a pénzügyi eszköz, a pénzügyi 
eszközből képzett index vagy mutató becsült múltbeli hozamára, változására, illetőleg 
a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére, 

b) annak olyan ésszerű és tárgyilagos feltételezéseken kell alapulnia, amelyeket tényszerű 
adatokkal kell alátámasztani, 

c) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított 
adatokra és információkra épül, a Fióktelep bemutatja e díjak, jutalékok és egyéb 
költségek hatását az eredményre, 

d) a tájékoztatásban feltűnő módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve 
információk becslésen alapulnak, valamint hogy ezen előrejelzésből nem lehetséges a 
valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható 
következtetéseket levonni. 

 
 

8. fejezet 
A tájékoztatás általános tárgykörei 

 
A Fióktelep a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása 
keretében az alábbi általános tárgykörökben nyújt tájékoztatás az Ügyfél, illetve a 
leendő Ügyfél részére: 

 a Fióktelepre vonatkozó alapvető tudnivalók, 

 a Fióktelep működésének és tevékenységeinek szabályai, 

 a leendő Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és 
pénzeszköz kezelésének szabályai, 

 a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
tudnivalók, 

 a szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalók, ideértve az ügyletet 
érintő nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatát, 

 a végrehajtási politika szerinti végrehajtási helyszínek, 
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 a szerződéskötéshez, valamint - egy korábban megkötött és hatályban lévő 
szerződés (a továbbiakban: Alapmegállapodás) létrehozatala esetében - az 
egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költség, díj, amely az Ügyfelet terheli. 

 
 
 

9. fejezet 
Lakossági ügyfelek tájékoztatásának általános követelményei 

 
1. A Fióktelep a Lakossági Ügyfélnek vagy azon leendő Ügyfélnek szóló 
tájékoztatásban, aki a szerződéskötést követően Lakossági Ügyfélnek minősül 

 feltünteti a Fióktelep elnevezését, 

 nem titkol el lényeges információt, nem ad szándékosan félreértelmezhető 
információt és lényeges körülményt, tényt vagy adatot nem állít be 
lényegtelenként, 

 nem hangsúlyozza a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő 
szolgáltatás vagy a pénzügyi eszköz előnyös tulajdonságait, illetőleg jellemzőit 
anélkül, hogy ezzel egyidejűleg a hátrányos tulajdonságok vagy jellemzők, 
illetőleg a kockázatok tárgyilagos és pontos bemutatására sor ne kerülne, 

 nem használ a leendő Lakossági Ügyfél vagy a Lakossági Ügyfél számára 
nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet, és a 
tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban határozza 
meg, és 

 jelen szabályzatrész 5.-7., 12. fejezeteiben foglaltak szerint jár el. 
 
2. Az 1. pontban foglaltakat a Fióktelep abban az esetben is alkalmazza, ha a 
tájékoztatás - ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is - más számára készül, de 
a Lakossági Ügyfél vagy azon leendő Ügyfél számára, amely a szerződéskötést 
követően Lakossági Ügyfélnek minősül, hozzáférhetővé válik. 
 
 
 

10. fejezet 
A tájékoztatás megadásának időpontja 

 
A 8. pont szerinti tájékoztatást a Fióktelep olyan időben adja meg, hogy az Ügyfélnek – 
a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a 
szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel – kellő ideje álljon 
rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott 
döntéshez. 
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11. fejezet 
A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módja 

 

1. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módja tekintetében a Fióktelep 
üzletszabályzatának megfelelően az alábbiak szerint jár el.  
A Fióktelep számára a Bszt.-ben előírt tájékoztatási kötelezettség az írásbeliségen kívül 
egyéb tartós adathordozón akkor teljesíthető, ha 

a) a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a Fióktelep és a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél 
között létrejövő vagy meglévő szerződésben foglaltaknak, és 

b) a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél kifejezetten az írásbeliségen kívül egyéb tartós 
adathordozót választja. 

 
2. A Fióktelep a Bszt.-ben, valamint jelen fejezet 3. pontjában meghatározott esetekben, a 
leendő Ügyfél vagy az Ügyfél tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő 
tájékoztatást úgy is megadhatja, hogy azt nem kifejezetten egy adott Ügyfélnek vagy 
Ügyfélnek címezi, hanem egy általa meghatározott honlapon teszi elérhetővé, ha 

a) a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a Fióktelep és a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél 
között létrejött, illetve létrejövő szerződésben foglaltaknak, 

b) a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél kifejezetten hozzájárulását adja a tájékoztatás ezen 
formájához, 

c) az Ügyfelet elektronikus úton értesítette a honlap címéről, és megjelölte, hogy az adott 
információ pontosan a honlap mely részén érhető el, 

d) gondoskodik arról, hogy a honlapon elérhető információ minden pillanatban aktuális 
legyen, és 

e) gondoskodik arról, hogy az adott információ az adott honlapon folyamatosan 
hozzáférhető legyen mindaddig, amíg az Ügyfél számára annak ismerete szükséges 
lehet. 

 
3. A Fióktelep jelen szabályzat II. rész 1. fejezet 1., 2. pontjaiban előírt tájékoztatást 
írásban, más tartós adathordozón vagy a Fióktelep saját honlapján 
(www,kbcsecurities.hu) adja meg. A Fióktelep az előbbiek szerinti információ 
tartalmában bekövetkező, szerződés tárgyát képező ügylet vagy pénzügyi eszköz 
tekintetében lényeges változásáról – az eredeti tájékoztatással azonos módon, illetve 
adathordozón – értesíti az Ügyfelet. 
 

4. Az 1. és 2. pont a) alpontja értelmében a tájékoztatás eszközét minden esetben a 
Fióktelep és a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél között létrejövő vagy létrejött szerződésben 
foglaltaknak megfelelőnek kell tekinteni, ha a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél 

 nyilatkozata szerint rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik, vagy 
 a Fiókteleppel való kapcsolattartás módjaként az elektronikus levelezést 

választotta. 
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12. fejezet 
A tájékoztatás egyéb általános szabályai 

 
1. Amennyiben a Fióktelep által adott tájékoztatás adóügyi elszámolásra vagy adóügyi 
következményre vonatkozó információt tartalmaz, a Fióktelep a tájékoztatásban felhívja a 
figyelmet arra, hogy ez pontosan csak a Lakossági Ügyfél egyedi körülményei alapján 
ítélhető meg, valamint hogy a jövőben változhat. 
 
2. A Fióktelep által adott tájékoztatás nem tartalmazza felügyeleti hatóság nevét olyan 
összefüggésben vagy szövegkörnyezetben, amelyből olyan következtetést lehetne levonni, 
hogy az adott felügyeleti hatóság kifejezetten javasolná vagy elismerné a Fióktelepet, annak 
tevékenységét vagy az adott pénzügyi eszközt. 
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II.  RÉSZ  

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG  
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1. fejezet 
Lakossági ügyfelek előzetes tájékoztatása 

 
1. A Fióktelep a befektetési szolgáltatási vagy kiegészítő szolgáltatása keretében legkésőbb 
az adott szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja a leendő Ügyfelet, ha a szerződés 
megkötését követően Lakossági Ügyfélnek minősül, valamint a Lakossági Ügyfelet 

a) a szerződés feltételeiről, és 
b) a szerződésben foglaltakkal közvetlenül összefüggő adatokról, amelyek tartalmazzák: 

 a Fióktelep elnevezését, székhelyét és egyéb elérhetőségeit, 
 a Lakossági Ügyfél által a Fiókteleppel való kapcsolattartás során használható 

nyelveket, 
 a Lakossági Ügyféllel való kapcsolattartás módját, eszközét, ideértve a megbízás 

küldésének és fogadásának módját, eszközét, 
 a befektetési szolgáltatási, valamint a kiegészítő befektetési szolgáltatási 

tevékenység végzésére jogosító engedélyének számát, valamint az ezen engedélyt 
kiadó felügyeleti hatóság nevét és levelezési címét, és 

 függő ügynök igénybevétele esetén e tényt, valamint azon EGT-állam 
megnevezését, amelyben a függő ügynököt nyilvántartásba vették, továbbá 

 a Lakossági Ügyfél számára végzett, illetőleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási 
tevékenységről vagy a kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságát, 
időzítését és jellegét, 

 a Lakossági Ügyfél pénzügyi eszközeinek vagy pénzeszközeinek kezelése esetén 
ezen eszközök megóvását biztosító intézkedések összefoglalását, ideértve a 
Lakossági Ügyfél rendelkezésére álló befektetővédelmi rendszerről és annak 
működéséről szóló tájékoztatást, 

 az összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírását (A Fióktelep az 
összeférhetetlenségi politika előbbi összefoglaló leírásán túl a leendő Ügyfél, 
amely a szerződéskötést követően Lakossági Ügyfélnek minősül vagy a 
Lakossági Ügyfél kérésére bármely az összeférhetetlenségi politika tartalmára 
vonatkozó részletről tájékoztatást ad.). 

 
2. A Fióktelep a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása 
keretében legkésőbb szolgáltatás teljesítését megelőzően tájékoztatja a Lakossági 
Ügyfelet az alábbiakról: 

 jelen fejezet 1. b) pontjában felsorolt adatokról, valamint 

 az Ügyféltől kapott megbízás végrehajtására vonatkozó általános szabályokról 
szóló végrehajtási politikának az alábbi elemeiről: 

o minden egyes pénzügyi eszköz vonatkozásában az Ügyfél által adott 
megbízás lehetséges végrehajtási helyszíneinek jegyzéke, 

o megbízás végrehajtási helyszínének megválasztását befolyásoló 
feltételek, 

o arra való figyelmeztetés, hogy az ügyfél határozott utasítása 
megakadályozhatja a megbízás Ügyfél számára való legkedvezőbb módon 
történő végrehajtását, 
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 a Fióktelep a Lakossági Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz 
kezelésével kapcsolatosan 

o ha a Lakossági Ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzügyi eszköz 
vagy pénzeszköz a Fióktelep nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, 
tájékoztatást ad erről a lehetőségről, a Fióktelepet a székhelye szerinti állam 
joga alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, 
valamint a harmadik fél esetleges fizetésképtelenségének a Lakossági 
Ügyfélre vonatkozó következményeiről, 

o ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga 
alapján a Lakossági Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi 
eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerülhet, tájékoztatja a 
Lakossági Ügyfelet erről a lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a 
figyelmet az ebből adódó kockázatokra, 

o ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy 
székhelye szerinti állam joga nem teszi lehetővé a Lakossági Ügyfél tulajdonát 
képező vagy őt megillető pénzügyi eszközök és a befektetési vállalkozás vagy 
a nevében eljáró harmadik személy saját eszközeinek elkülönített kezelését, 
tájékoztatást ad erről a tényről, valamint kifejezetten és jól érthetően felhívja 
a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, 

o ha a Lakossági Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz 
vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a 
Fióktelep és a Lakossági Ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól 
eltérő jog érvényesül, tájékoztatja a Lakossági Ügyfelet az ebből adódó, a 
Lakossági Ügyfél jogaira és kötelezettségeire irányadó szabályok eltéréséről, 

o tájékoztatja a Lakossági Ügyfelet az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt 
megillető pénzügyi eszközre vagy pénzeszközre vonatkozó biztosítéki 
kötelezettségéről vagy beszámítási jogosultságáról, illetve – ha ilyen létezik – 
a letétkezelőnek ugyanezen pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz 
vonatkozásában fennálló hasonló kötelezettségéről vagy jogosultságáról, 

o egy olyan értékpapír alapú finanszírozási ügyletet megelőzően, amely a 
Lakossági Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre 
vonatkozik vagy bármely más ügyletet megelőzően, amely ugyanezen eszközt 
érinti és a Fióktelep saját számlájára vagy más Lakossági Ügyfél számlájára 
kerül végrehajtásra, teljes körű, világos és pontos tájékoztatást ad a Lakossági 
Ügyfél számára e pénzügyi eszköz használatával kapcsolatos 
kötelezettségéről és felelősségéről, ideértve az eszköz visszaszolgáltatásának 
szabályait, valamint a kockázatokról, 

 a Fióktelep a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatás 
során – az előzetes tájékozódása során feltártak megfelelő figyelembevételével – 
kitér 

o a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira 
vonatkozó tájékoztatást és a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének 
kockázatára vonatkozó felhívást, 

o a pénzügyi eszköz piaci helyzetére, 
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o a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében 
tapasztalható esetleges korlátokra, 

o a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó 
árfolyam-alakulására az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint, 

o 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, 

o a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló 
kötelezettség érvényesülésére, 

o azon szerződő fél, amely a szerződéskötést követően Lakossági Ügyfélnek 
minősül, és a Lakossági Ügyfél esetében, a pénzügyi eszköz forgalomba 
hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági irányelv szerinti kibocsátási 
tájékoztató közzétételi helyére, 

o annak a kölcsönhatásnak a lényegére, amely eredményeképpen egy egynél 
több összetevőből álló pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az 
egyes összetevők kockázatainak összegét, 

o az előző pontban meghatározott, egynél több összetevőből álló pénzügyi 
eszköz egyes összetevőinek leírására, és 

o a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia 
természetének részletezésére oly módon, hogy abból mind a garanciavállaló, 
mind a garantált intézmény megismerhető legyen és a garancia lényege a 
Lakossági Ügyfél számára megítélhető legyen, 

 a Fióktelep a költségekkel és díjakkal kapcsolatos tájékoztatása során 
o tájékoztatást ad a Lakossági Ügyfél által a pénzügyi eszköz megszerzésével, 

tartásával, a Fióktelep befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő 
szolgáltatása keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerződés 
létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan – ideértve a 
alapmegállapodás alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan – viselendő 
minden költségről, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi 
eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a 
Fióktelep von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár), 

o tájékoztatást ad az egyes devizák vagy valuták megnevezéséről, az 
alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltás költségeiről, ha az fenti 
pontban meghatározott teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában 
vagy devizában kell megfizetni, 

o felhívja a lakossági Ügyfél figyelmét arra, hogy a szerződésben meghatározott 
pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési 
kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a Fióktelepen keresztül 
történik, 

o tájékoztatást ad a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb 
szabályokról. 
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Amennyiben a teljes ár összegszerűen pontosan nem határozható meg, akkor a Fióktelep 
megadja a számítás módját és az alapját képező információt úgy, hogy a Lakossági Ügyfél 
számára megítélhető legyen. 
 

3. A Fióktelep a leendő Ügyfélnek, amely a szerződéskötést követően Lakossági Ügyfélnek 
minősül vagy a Lakossági Ügyfélnek a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott tájékoztatást 
a jelen fejezet 1., illetve 2. pontjában foglaltaktól eltérően közvetlenül az adott szerződés 
megkötését követően, illetve jelen fejezet 2. pontjában meghatározott tájékoztatást 
közvetlenül a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően adhatja meg, ha 

 ha a Fióktelep a leendő Ügyféllel vagy az Ügyféllel szemben a távértékesítés 
keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi 
XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.) 4. §-ában meghatározott követelményeknek 
eleget tesz, függetlenül attól, hogy a Tétv. az adott esetben alkalmazandó-e, vagy 

 egyéb esetekben azért nem képes a tájékoztatási kötelezettségnek a jelen fejezet 
1., illetve 2. pontjában meghatározott időben eleget tenni, mert a leendő Ügyfél 
vagy az Ügyfél kifejezett kérésére a szerződést olyan távközlő eszköz útján kötik, 
amely nem teszi lehetővé az előzetes tájékoztatást. 

 
 

2. fejezet 
Szakmai ügyfelek előzetes tájékoztatása 

 
1. A Fióktelep a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása 
keretében legkésőbb a szolgáltatás teljesítését megelőzően a szakmai ügyfeleket a 
pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozóan az alábbiakról 
tájékoztatja: 

 a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó 
árfolyam-alakulása az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint, 

 az a tény, 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. 

 
2. A szakmai ügyfelek előzetes tájékoztatása során megfelelően alkalmazandó jelen 
szabályzatrész 1. fejezetének 3. pontjában található kivétel. 
 
3. A szakmai ügyfelek előzetes tájékoztatása során nem kell alkalmazni jelen szabályzat 
I. része 5.-7. és 12. fejezeteibe foglalt szabályok. 
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3. fejezet 
Elfogadható partnerek előzetes tájékoztatása 

 
1. Az elfogadható partnernek minősülő ügyfelek közül a Bszt. szerinti kiemelt vállalkozás 
és kiemelt intézmény kérheti, hogy a Fióktelep rá vonatkozóan jelen szabályzatrész 1. 
és 2. fejezetében foglaltakat alkalmazza. Ebben az esetben – ha az elfogadható partner 
kifejezetten eltérően nem nyilatkozik –, rá a szakmai ügyfél tekintetében alkalmazandó 
rendelkezések szerint kell eljárnia a Fióktelepnek. 
 
2. A Bszt. 51. § (1) bekezdésében meghatározott elfogadható partnernek minősülő 
ügyfél számára, annak kifejezett kérésére a Fióktelep a lakossági ügyféllel azonos 
feltételeket biztosítja az alábbi befektetési szolgáltatási tevékenysége és ehhez 
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatása során: 

 megbízás felvétele és továbbítása, 

 megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 

 sajátszámlás kereskedés. 
 
3. Az elfogadható partnerek előzetes tájékoztatása során a Fióktelep nem alkalmazza a 
jelen szabályzat I. része 5.-7. és 12. fejezeteibe foglalt szabályokat. 
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III.  RÉSZ  

UTÓLAGOS  TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELE ZETTSÉG  
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1. fejezet 

Lakossági ügyfelek utólagos tájékoztatása 
 

1. A Fióktelep az általa a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében végrehajtott 
megbízást követően írásban vagy más tartós adathordozón haladéktalanul, de legkésőbb a 
megbízás végrehajtásának napját követő kereskedési napon vagy ha a megbízást a 
Fióktelep harmadik személy közreműködésével hajtotta végre, e harmadik személy 
igazolásának kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatást ad a Lakossági Ügyfél részére 
a megbízás végrehajtásáról. 
 
2. Az előbbi tájékoztatást nem kell megadni, ha ugyanezt az információt a Lakossági Ügyfél 
harmadik személytől is haladéktalanul megkapja. 
 

3. Jelen fejezet 1. pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a 
Lakossági Ügyfél nevében végrehajtott megbízás a Lakossági Ügyféllel kötött jelzáloghitel 
szerződést finanszírozó kötvénnyel kapcsolatos és az ügyletről szóló jelentést a Fióktelep a 
jelzáloghitel szerződés feltételeinek közlésével egyidejűleg, de legkésőbb a megbízás 
végrehajtását követő egy hónapon belül teszi meg. 
 
4. Jelen fejezet 1. pontjában foglaltakat foglalt tájékoztatási kötelezettségen felül a Fióktelep 
a Lakossági Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a Lakossági Ügyfél megbízásának aktuális 
állapotáról. 
 

5. Ha a Lakossági Ügyfél megbízásának tárgya olyan kollektív befektetési forma befektetési 
jegye vagy részvénye, amely forgalmazása időszakosan történik, a Fióktelep – a Lakossági 
Ügyfél rendelkezése alapján – 

a) jelen fejezet 1. pontjában meghatározottak szerint ügyletenként, vagy 
b) legalább félévente jelen fejezet 6. pontjába foglaltak szerinti 

tájékoztatást ad a megbízás tárgyát képező ügyletre vonatkozóan. 

 
6. A Fióktelep jelen fejezet 1. pontjában meghatározott tájékoztatást az alábbi tartalommal 
adja meg: 

a) a Fióktelep neve vagy más azonosítója, 
b) a Lakossági Ügyfél neve vagy más azonosítója, 
c) a kereskedési nap, 
d) a megbízás végrehajtásának időpontja, 
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 tekinthető, 
j) a pénzügyi eszköz mennyisége, 
k) a pénzügyi eszköz kereskedési egységének ára, megjelölve a kereskedési egységet is, 
l) a teljes költség, 
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m) a Fióktelep által a Lakossági Ügyfél felé felszámított jutalékának, díjának és egyéb 
költségeinek teljes összege, és - a Lakossági Ügyfél kifejezett kérésére - ennek 
jogcímenkénti lebontása, 

n) a Lakossági Ügyfél kötelezettségei az ügylet teljesítésével kapcsolatosan, ideértve a 
pénzügyi teljesítés vagy a fizikai leszállítással történő teljesítés határideje, és a 
teljesítéshez szükséges számlaszámok és egyéb információk, és 

o) ha az ügylet során a Lakossági Ügyféllel szemben álló partner a Fióktelep maga, a 
Fiókteleppel azonos vállalatcsoportba tartozó személy vagy a Fióktelep 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 lehetővé. 

 

7. Ha a Fióktelep a megbízást a pénzügyi eszközökből képzett csomag tekintetében hajtotta 
végre, jelen fejezet 6. pontja k) alpontjában meghatározott információt e csomagra 
vonatkozóan vagy az egyes csomagok átlagárára vonatkozóan is megadhatja azzal, hogy ha 
a Lakossági Ügyfél kifejezetten kéri, az árat minden egyes csomagra vonatkozóan meg kell 
adnia. 
 

8. A Fióktelep a jelen fejezet 6. pontjában meghatározott információkat szabványosított 
kódok formájában is megadhatja a Lakossági Ügyfél számára abban az esetben, ha 
egyidejűleg a kódok értelmezését is megadja. 
 
 

2. fejezet 
Szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek utólagos tájékoztatása 

 

1. A Fióktelep az általa a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében végrehajtott 
megbízást követően haladéktalanul írásban vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a 
szakmai ügyfelet és az elfogadható partnert a megbízás végrehajtásával kapcsolatos 
információkról. 
 
2. Jelen fejezet 1. pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szakmai 
ügyfél, illetve az elfogadható partner nevében végrehajtott megbízás a szakmai ügyféllel, 
illetve elfogadható partnerrel kötött jelzáloghitel szerződést finanszírozó kötvénnyel 
kapcsolatos és az ügyletről szóló jelentést a Fióktelep a jelzáloghitel szerződés feltételeinek 
közlésével egyidejűleg, de legkésőbb a megbízás végrehajtását követő egy hónapon belül 
teszi meg. 
 
3. Jelen fejezet 1. pontjában foglaltakat foglalt tájékoztatási kötelezettségen felül a Fióktelep 
a szakmai ügyfél, illetve elfogadható partner kérésére tájékoztatást ad az Ügyfél 
megbízásának aktuális állapotáról. 
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3. fejezet 

Az utólagos tájékoztatásra vonatkozó közös szabályok 
 

1. A Fióktelep a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az Ügyfél 
tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről legalább évente, 
jelen fejezet 2. pontjában meghatározott tartalommal jelentést készít és azt írásban vagy 
más tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. 
 
2. A Fióktelep az előbbi jelentést az alábbi tartalommal készíti el: 

a) az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök 
állománya és részletezése a jelentésben foglalt időszak végén, 

b) az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök azon 
állománya, amely értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képezte a jelentésben 
foglalt időszakban, és 

c) az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt 
megillető pénzügyi eszközön és pénzeszközön realizált eredmény, és az eredmény 
számításának alapja. 

 
3. Ha az Ügyfél portfoliójában olyan pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz található, amelyre 
vonatkozóan a teljesítés még nem történt meg, akkor 

a) jelen fejezet 2. pontja a) alpontjában meghatározott információ esetében a Fióktelep 
megjelöli, hogy az általa adott tájékoztatás a kereskedési napra vagy a teljesítés 
napjára vonatkozik-e, és 

b) jelen fejezet 2. pontja b) és c) alpontjai vonatkozásában az információt jelen fejezet 2. 
pontja a) alpontban foglaltakkal egyező szemléletben adja meg. 

 
 

 
 


