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Preambulum 
 
Jelen Üzletszabályzat a KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban Bank), székhelye: 1054 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. befektetési szolgáltatási tevékenységével összefüggő 
ügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza. 
 
A Bank tevékenységének gyakorlásához rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank (korábbi 
nevén: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, a továbbiakban: Felügyelet) 
engedélyével, melynek száma: 41.078/2000., kelte: 2000. április 18. Az Üzletszabályzatot 
jóváhagyó utolsó felügyeleti határozat száma:  E-III/1167/2007. 

 
1. Az Üzletszabályzat hatálya 

 
 
1.1. Jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozik minden olyan ügylet, melyet a Bank a 

Bszt. hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenysége, kiegészítő 
szolgáltatási tevékenysége, illetőleg egyéb szolgáltatási tevékenysége során 
ügyfelével (továbbiakban: Befektető vagy Ügyfél) köt. Az Üzletszabályzat hatálya 
a természetes és jogi személyekre valamint egyéb jogalanyokra egyaránt 
kiterjed.  
 

1.2. Az Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja a Felügyelet jóváhagyásának 
napja azzal, hogy a rendelkezései a kifüggesztéstől alkalmazhatóak. 
 

1.3. Az Üzletszabályzat a Bank és a Befektető között létrejövő jogügyletek általános 
feltételeit tartalmazza. Rendelkezései mind a Bankra, mind a Befektetőre külön 
kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól az egyes szerződésekben írásban el lehet 
térni. 
 

1.4. A Bank Üzletszabályzata nyilvános, a Bank üzleti helyiségeiben, nyitvatartási 
időben bárki számára hozzáférhető. A Bank vállalja, hogy az Üzletszabályzatát a 
Befektetőknek azok kérésére átadja, illetőleg folyamatosan és könnyen elérhető 
módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi. 
 

1.5. A Bank és a Befektetők a jelen Üzletszabályzat alapján kötendő szerződések 
megkötésekor a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (Ptk.), a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.), a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. számú törvény (Hpt.), a befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) a 
pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
számú törvény, a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. 
törvény (Nyesz.), az egyes adónemekről és az adózás rendjéről szóló 
jogszabályok, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó 
rendelkezéseit, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042346, székhely: 1075 
Budapest, Asbóth u. 9-ll.,a továbbiakban: KELER Zrt.) szabályzatait, a Befektető-
védelmi Alap (székhely: 1092 Budapest, Köztelek u. 6., a továbbiakban: BEVA) 
szabályzatait, az állampapírok kibocsátási feltételeiről szóló szabályzatok 
feltételeit, továbbá a Felügyelet határozatait magukra nézve külön rendelkezés 
nélkül is kötelezőnek tekintik. 
 

1.6. Az Üzletszabályzatban használt nagybetűs kifejezések értelmezéseit az 
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Üzletszabályzat Értelmező rendelkezések rész tartalmazza. Azon nagybetűs 
kifejezések, amelyek nem szerepelnek az értelmező rendelkezések között, 
azokra a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 

1.7. A Bank a befektetési szolgáltatások megkezdésére csak a Felügyelet 
engedélyével jogosult. A Felügyelet székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
levelezési címe: 1535 Budapest, 114. Pf. 777., honlapja: 
https://felugyelet.mnb.hu/ 

1.8. A Bank az alábbi befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatások végzésére 
jogosult: 

 Befektetési szolgáltatási tevékenységek: 
Megbízás felvétele és továbbítása, 
Megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
Sajátszámlás kereskedés, 
Portfoliókezelés, 
Befektetési tanácsadás, 
Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi 
eszköz) vételére vonatkozó garanciavállalással (jegyzési garanciavállalás), 
Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi, 
eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 
Kiegészítő szolgáltatások: 
Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó 
ügyfélszámla vezetése, 
Letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, 
nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az 
ügyfélszámla vezetése,  
Befektetési hitel nyújtása, 
A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, 
valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és 
szolgáltatás, 
Jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás. 

 A Bank az alábbi szolgáltatási tevékenységeket is végezheti:  
Részvénykönyvvezetés, 
Részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenység, 
Pénzügyi szolgáltatás közvetítése.  

1.9. A Bank és az Ügyfél közötti jogviszonyban, ahol valamely üzletszabályzat, 
szerződés vagy egyéb banki dokumentum bankszámlát említ, ott fizetési számla 
értendő. 

  

 
2. Az általános felelősség 

 
2.1. A jelen Üzletszabályzat rendelkezései a Bank és a Befektetők közötti 

jogviszonyban minden külön rendelkezés nélkül is kötelezőek, ám azoktól az 
egyes szerződésekben, egyedi megállapodásokban el lehet térni. 

2.2. A Bank a szerződések és más feladatok teljesítése során a tőle elvárható 
gondossággal jár el és a jogszabályokon, valamint más rendelkezéseken alapuló 
szabályokat betartja. 

2.3. 
 
 
 
 
2.4. 
 

A Bank a szerződések - a jogszabályban meghatározott esetek, valamint az 
Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével 
- teljesítéséért felelősségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki. Az ügyfél súlyos 
szerződésszegésének minősülő esetek köre az Üzletszabályzat vonatkozó 
rendelkezéseinél került meghatározásra. 
A Befektető tudomásul veszi, hogy súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít 
azzal, ha nem az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint járt el. 
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2.5. 
 
2.6. 
 

A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom (vis maior), valamint 
külföldi vagy belföldi hatósági illetve bírósági regisztráció, vagy hatósági 
rendelkezés, valamely engedély (bejegyzés) megtagadása, vagy késedelmes 
megadása folytán következik be. 
A Befektető súlyos szerződésszegésének minősül, és a Bank nem felel a 
késedelmes teljesítés miatt, ha a késedelem oka az, hogy a Befektető által adott 
transzfer kérelem, átutalási kérelem tartalma olvashatatlan, nem egyértelmű, 
nem szabályszerűen adott, továbbá a Bank nyilvántartása alapján 
értelmezhetetlen, részben vagy teljes egészében teljesíthetetlen és emiatt a 
Befektetővel a kapcsolatfelvétel szükséges a rendelkezés egzakt tartalmának 
megállapítása céljából.  
A Bank haladéktalanul köteles a kapcsolatfelvételt megkísérelni, ám annak 
sikertelensége nem róható fel a Banknak. Az Ügyfél súlyos 
szerződésszegésének minősül, és felelős mindazon károkért, amelyek abból 
erednek, hogy tájékoztatási kötelezettségét elmulasztva, elérhetősége nem 
ismert a Bank előtt. 

2.7. A Bank, valamint a Befektető késedelem nélkül köteles a közöttük létrejövő 
jogügylethez kapcsolódó körülményekről és tényekről egymást tájékoztatni, 
különösen a cím, telefon- és telefax szám változásokról, valamint a jogügylet 
megvalósításához a szükséges mértékben együttműködni. Az ennek 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felel. 

2.8. A Bank fizikailag kinyomtatott értékpapírok átvételekor az átruházási láncolaton 
szereplő aláírások valódiságát nem vizsgálja, az ezért való felelősség kizárólag a 
Befektetőt terheli. 

2.9. A Befektető és a Bank az általa átadott értékpapír per-, teher- és 
igénymentességéért szavatol.  

2.10. A Befektető felel az értékpapír származását, valamint bekerülési értékét igazoló 
okmány hitelesítője aláírásának valódiságáért és az okmány hitelességéért. 

2.11. Az írásban adott átutalási- vagy transzfer kérelem hamis voltából eredő, a 
Befektetőt ért károk megtérítéséért való felelősséget a Bank kizárja, ezen esetek 
köre a Befektető súlyos szerződésszegésének minősül.  

2.12. Az alkalmazott munkaviszonyával kapcsolatosan okozott kárért a Bank a Ptk. 
szabályai alapján felel, (Ptk. 6:540 §), kivéve, ha a munkavállaló rendelkezik az 
Ügyféltől is meghatalmazással. 

 
3. A Befektetők nyilvántartása 

 
3.1. A Bank köteles az ügyfélforgalom és a sajátszámlás forgalom pénzügyi 

nyilvántartását elkülöníteni egymástól.  
3.2. Elszámolási rendszerében a Befektetők által befizetett, illetve a Befektetők 

részére kifizetendő pénzösszegeket egymástól függetlenül, elkülönítetten, 
ügyfélszámla, fizetési számla vagy NYESZ pénzszámla alkalmazásával 
személyre szólóan kezeli. 
 

 

3.3 Keretszerződés 
 

3.3.1. Az értékpapír piac sajátosságai megkívánják azt, hogy  
- a Befektető a Bankkal történő szerződéses kapcsolatba lépés előtt a Bank 
lényeges általános szerződési feltételeit ismerje és elfogadja, valamint  
- a Bank a Befektetővel kapcsolatos, a jogszabályoknak megfelelő 
működéséhez szükséges adatokkal rendelkezzen.  

3.3.2. A Bank a Befektetővel csak a keretszerződés megkötése után köt adásvételi 
szerződést.  
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3.4 Adatvédelem, Azonosítás, Befektetői adatok nyilvántartása 
 
3.4.1.1 A Bank a Befektető személyes adatait a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A Befektető személyes adatai 
kezelésének és felhasználásának célja a Bank és a Befektető között fennálló 
jogviszony alapján a közöttük létrejött szerződések teljesítése és az, hogy a 
Befektetőt a Bank az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan 
tájékoztassa. Az adatkezelés, adatfelhasználás célja így különösen a Bank által 
a Befektető részére befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtása, ezen 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan pénz- és pénzügyi eszközkövetelések 
teljesítése, a Befektető tájékoztatása a Bank  által nyújtott szolgáltatásokról. 

3.4.1.2 A Bank által kezelt adat valamennyi, a Befektető értékpapír-titoknak és 
személyes adatnak minősülő adata, amelyet a Befektető bocsát a Bank 
rendelkezésére, valamint valamennyi, a Bank tudomására jutott, a vonatkozó 
jogszabályok alapján értékpapír-titoknak és/vagy személyes adatnak minősülő 
tény, adat, körülmény, egyéb információ. 

3.4.1.3 A Bank jogosult a Befektető személyes adatait a jogszabályi előírások 
betartásával továbbítani és adatfeldolgozót igénybe venni. 

3.4.1.4 A Bank az adatvédelemről írásban tájékoztatja a Befektetőt. 
3.4.1.5 Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 
Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 
technikai feladatot az adatokon végzik. 

3.4.2.1 A Bank a jelen Üzletszabályzatban szabályozott befektetési szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés megkötése előtt meggyőződik a Befektető és a Befektető 
képviseletében eljáró személy személyazonosságáról és a Befektető 
képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról (a továbbiakban: 
Befektető azonosítás). Ha a Befektető jogi személy vagy más szervezet, a 
Befektető képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán 
túlmenően a Bank a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is 
elvégzi. A jogi személy vagy más szervezet Befektető esetében a bemutatott 
hiteles okiratokról a Bank – a Befektető előzetes hozzájárulásával – jogosult 
másolatot készíteni, valamint – amennyiben ezt szükségesnek látja – időnként a 
benyújtott okiratok tartalmának fennállását felülvizsgálni.  

3.4.2.2 A Bank a Befektető azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti:  
a) természetes személy esetén 

1. természetes személyazonosító adatok: 

 családi és utónevét, 

 születési családi és utónevét, 

 születési helyét, idejét, 

 anyja születési családi és utónevét.  
2. lakcímét, 
3. állampolgárságát, 
4. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa típusát 

és számát, 
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5. külföldi természetes személy esetében az 1-4. pontban meghatározott 
adatok közül a személyazonosság igazolására alkalmas azonosító 
okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi 
tartózkodási helyet;  

b) jogi személy vagy egyéb szervezet 
1. nevét, rövidített nevét, 
2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi 

fióktelepének címét, 
3. főtevékenységét, 
4. cégjegyzékszám / a létrejöttéről (nyilvántartásba vétel, bejegyzés) szóló 

határozat száma / nyilvántartási száma, 
5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 
6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait; 

c) az üzleti kapcsolatra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. 
3.4.3. A Bank a Befektető azonosítás során az alábbi iratokat vizsgálja: 

a) természetes személy esetén 
1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványát (személyi 

igazolványát) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát vagy útlevelét és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői 
engedélyét és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

2. külföldi természetes személy útlevelét, személyi azonosító igazolványát, 
feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes 
tartózkodási engedélyét. 

b) jogi személy, egyéb szervezet esetén  
a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban 
megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően 

1. a belföldi gazdálkodó szervezet társasági szerződését, cégkivonatát, 
cégjegyző aláírási címpéldányát,  

2. egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát vagy az egyéni vállalkozók 
nyilvántartását vezető szerv (jelenleg: KEKKH) vagy az önkormányzat által 
kibocsátott igazolást, 

3. más belföldi jogi személy, egyéb szervezet, ha annak létrejöttéhez 
hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba 
vételét, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását igazoló 
okiratot, valamint az alapító okiratot, képviselőjének aláírási címpéldányát, 

4. külföldi jogi személy vagy egyéb szervezet, a saját országának joga 
szerinti bejegyzését vagy nyilvántartásba vételét igazoló okiratot, társasági 
szerződést/alapító okiratot, a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot, a 
kiállítás helye szerinti állam hitelesítésre feljogosított hatósága vagy - ha 
nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - az illetékes magyar 
külképviseleti hatóság által hitelesített, közokirati formában. 

3.4.4. A Bank jogi személytől vagy egyéb szervezettől 30 napnál nem régebbi okiratot 
fogad el. 

3.5. A természetes személy Befektető abban az esetben kötelezhető adóazonosító 
számának megadására, ha - természetéből következően - a teljesítendő 
ügyletnek a Befektető szempontjából adóvonzata van, vagy az lehet. 

 Idegen nyelven kiállított meghatalmazáshoz csatolni kell annak hiteles magyar 
nyelvű fordítását is. 

3.6. A Bank a fenti adatokat bejegyzi nyilvántartásaiba azzal, hogy az érvényes 
szerződéssel rendelkező Ügyfélnél ellenőrzés céljából az egyes ügyleteknél 
jogosult ismét az adatokat összehasonlítani a nyilvántartásban szereplő 
adatokkal. Az adatok tartalmában tapasztalt eltérés esetén az eltérés okának 
tisztázása érdekében a Bank haladéktalanul eljár. 
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3.7. A Bank bármikor jogosult vizsgálni a Befektetőre vonatkozó, szolgáltatott adatok 
valódiságát és fennállását. Az Ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt 
az azonosítás során megadott adatokban (beleértve a képviselő személyében 
bekövetkezett változás, illetőleg felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás 
megindítása), illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett 
változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot 
értesíteni. Ezen értesítési kötelezettség elmulasztása az Ügyfél súlyos 
szerződésszegésének minősül. Nem felel a Bank azokért a károkért, amelyek 
az ezen értesítési kötelezettség elmulasztásából erednek. 

3.8. Nem alkalmazható a Befektető megnevezéseként szám (számcsoport), jelige 
vagy bármely más, a Befektető személyének elfedésére alkalmas utalás. 
 

3.9 A Befektető minősítése 
 
3.9.1. A Bank befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítő szolgáltatás 

nyújtása során, új ügyfél esetén a keretszerződés megkötését megelőzően 
minősíti az Ügyfelet. A keretszerződés hatályba lépését követően az Ügyfelet a 
minősítésnek megfelelően kezeli, kivéve, ha az eseti szerződés ettől eltérően 
nem rendelkezik. 
A Bank nem minősíti azt: 
a) a már meglévő Ügyfelet, akit már a keretszerződés megkötése előtt 
minősített és az adott szerződés a keretszerződése alapján jött létre;  
b) a leendő ügyfelet, aki a szerződéskötést követően a szerződés tárgyának 
vonatkozásában elfogadható partnernek minősül. 
 

3.9.2. Az Ügyfél köteles minden olyan információt haladéktalanul a Bank részére 
eljuttatni, amely a minősítését befolyásolhatja. 
Az Ügyfél a Bank kérésére köteles mindazon okiratokat és adatokat 
rendelkezésre bocsátani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a minősítést a 
vonatkozó jogszabályban előírt módon és határidőben legyen képes elvégezni.  
Amennyiben a kért adatok időben nem állnak a Bank rendelkezésére, akkor a 
Bank jogosult az eseti ügylet megkötését megtagadni vagy az Ügyfelet 
lakossági ügyfélként kezelni.  
Amennyiben a Bank hamis vagy nem érvényes adatokat kapott az Ügyfélre 
vonatkozóan vagy azokat késedelmesen kapta meg és ez alapján történt meg a 
minősítés, az ebből fakadó károkat és költségeket kizárólag az Ügyfél viseli. 

3.9.3. A Bank az ügyfélminősítés során az alábbi kategóriákba sorolhatja Ügyfeleit: 
a) lakossági ügyfél (Private client) 
b) szakmai ügyfél (Professional client) 
c) elfogadható partner (Eligible counterparty) 

 
Az ügyfélminősítés lényege a vonatkozó jogszabályok befektető-védelmi 
előírásainak eltérő mértékű alkalmazása. Ennek értelmében a Bankot a 
lakossági ügyfelek tekintetében részletesebb és szélesebb körű 
előtájékozódási, tájékoztatási, végrehajtási és befektető-védelmi 
kötelezettségek terhelik. 
Az Ügyfél minősítése valamennyi ügylet típus, pénzügyi eszköz 
vonatkozásában egységes és érvényes, kivéve, ha a keretszerződés, az eseti 
szerződés vagy az Ügyfél Bank által jóváhagyott kérelme eltérően nem 
rendelkezik. 
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3.9.4. Szakmai ügyfél az az ügyfél, aki rendelkezik a saját befektetési döntései 
meghozatalához és az ezzel járó kockázatok megfelelő felméréséhez 
szükséges tapasztalattal, ismeretekkel és szakértelemmel. 
Szakmai ügyfél: 
a) a befektetési vállalkozás, 
b) az árutőzsdei szolgáltató, 
c) a hitelintézet, 
d) a pénzügyi vállalkozás, 
e) a biztosító, 
f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési 
társaság, 
g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, 
h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, 
j) a központi értéktár, 
k) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, 
l) tőzsde, 
m) központi szerződő fél, 
n) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként 
ismer el, 
o) a kiemelt vállalkozás, 

(Kiemelt vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely legalább két feltételnek 
megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában 
szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyammal számított 
a) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, 
b) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, 
c) saját tőkéje legalább kétmillió euró.) 

p) kiemelt intézmény, 
(Kiemelt intézmény 
a) valamely EGT-állam kormánya, 
b) valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, 
c) az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző 
szervezete, 
d) az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi 
Bank, 
e) a Világbank, 
f) a Nemzetközi Valutaalap, 
g) az Európai Beruházási Bank, és 
h) minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi 
egyezmény vagy államközi szerződés hozott létre.) 

q) és minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a 
befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet. 

3.9.5.  Amennyiben az Ügyfél a fentiek között említett vállalkozás, akkor a Bank a 
rendelkezésére álló információk alapján az Ügyfelet szakmai ügyfélnek tekinti, 
és ekként kezeli, kivéve, ha a Bank és az Ügyfél másképpen állapodnak meg.  
A magasabb fokú védelem biztosítását kezdeményezheti az Ügyfél és a Bank 
is. A Banknak tájékoztatnia kell az Ügyfelet arról, hogy kérheti a megállapodás 
feltételeinek módosítását a magasabb fokú védelem biztosítása érdekében. 
A szakmai ügyfélnek tekintett ügyfél felelőssége a magasabb szintű védelem 
kérése, amennyiben úgy véli, hogy nem képes megfelelően értékelni vagy 
kezelni a vonatkozó kockázatokat. 
Ezt a magasabb szintű védelmet akkor kell biztosítani, ha a szakmai ügyfélnek 
tekintett Ügyfél írásbeli megállapodást köt a Bankkal arra vonatkozóan, hogy őt 
a vonatkozó üzletviteli szabályok szempontjából nem tekinti szakmai ügyfélnek. 
Az ilyen megállapodásban meghatározásra kerül, hogy ez az összes pénzügyi 
eszközre és ügyletre vonatkozik. 
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3.9.6. Elfogadható partnernek minősül az Ügyfél, ha: 
a) befektetési vállalkozás, 
b) árutőzsdei szolgáltató, 
c) hitelintézet, 
d) pénzügyi vállalkozás, 
e) biztosító, 
f) befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési 
társaság, 
g) kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, 
h) magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
i) elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, 
j) központi értéktár, 
k) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, 
l) tőzsde, 
m) olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam elfogadható partnernek 
ismer el, 
n) kiemelt vállalkozás [3.9.4. o) pont], 
o) kiemelt intézménye [3.9.4. p) pont]. 

3.9.7. Az elfogadható partner részére nyújtott 

 megbízás felvétele és továbbítása, 

  megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 

  sajátszámlás kereskedés 
 és ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás esetén a Bszt. előírásainak 
megfelelően a Bank nem alkalmazza a Bszt.: 
a) ügyfelek tájékoztatására (40-42. §), 
b)  szerződéskötés előtti tájékoztatásra, tájékozódásra (megfelelési és 
alkalmassági teszt) (43-50. §), 
c) a szerződésre és megbízások nyilvántartására (55. §) 
d)  megbízás ügyfél számára legjobb végrehajtására (best execution) (62-63. 
§), 
e) az ügyfél megbízásainak kezelésére és az allokációra (64-65. §) 
vonatkozó rendelkezéseit. 

3.9.8. Lakossági ügyfélnek minősülnek azon Befektetők, melyek nem szakmai ügyfél 
és nem elfogadható partner minősítést kaptak. 
Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkezőként veszi figyelembe a Bank azokat 
az egyébként szakmai ügyfél vagy elfogadható partner minősítéssel 
rendelkező ügyfeleket, melyek a teljes szolgáltatás vonatkozásában a Bank az 
ügyfél írásbeli kérelmére lakossági ügyfélként való kezelést biztosít. Az erre 
vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodás tartalmazza, 
hogy az eredetileg szakmai ügyfélként vagy elfogadható partnerként minősített 
ügyfelet saját kérésére kezeljük lakossági ügyfélként. Fenti megállapodást a 
felek bármikor megszüntethetik. 
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3.9.9. Kérésre szakmainak tekintett ügyfelek 
Lakossági ügyfelek esetében szintén engedélyezhető, hogy az 
üzletszabályzatban biztosított védelem egy részéről lemondjanak. 
A Bank engedélyezi a lakossági ügyfelek átminősítését szakmai ügyféllé, 
feltéve, hogy az alább említett megfelelő szempontokat és eljárásokat 
teljesítik.  
A következő kritériumok közül legalább kettőnek teljesülnie kell: 
a) a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább 
 tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos 
 devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű vagy az 
 adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le, 
b) pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betétéinek állománya együttesen 

meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes 
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer 
eurót, 

c) legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját 
megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan 
munkakört illetőleg feladatkört tölt be 
ca) befektetési vállalkozásnál, 
cb) árutőzsdei szolgáltatónál, 
cc) hitelintézetnél, 
cd) pénzügyi vállalkozásnál, 
ce) biztosítónál, 
cf) befektetési alapkezelőnél, 
cg) kollektív befektetési társaságnál, 
ch) kockázati tőkealap-kezelőnél, 
ci) magánnyugdíjpénztárnál, 
cj) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, 
ck) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, 
cl) központi értéktárnál, 
cm) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, 
cn) központi szerződő félnél, vagy 
co) tőzsdénél, 
amely a Bank és az Ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő 
pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel 
kapcsolatos ismereteket feltételez. 
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3.9.9.1. A fent meghatározott Ügyfél a részletes magatartási szabályok előnyeiről az 
alábbi eljárási feltételek teljesülése esetén mondhat le: 

 írásban, a Bank által használt formanyomtatványon nyilatkozik a Bank 
részére arról, hogy kívánsága szerint a Bank őt valamennyi pénzügyi 
eszköz és ügylet tekintetében szakmai ügyfélként kezelje, és 

 az Ügyfél kérelmén egyértelműen megjelöli, hogy melyik két 
feltételnek felel meg és azokat a Bank kérésére okiratokkal 
alátámasztja. Ezen okiratok lehetnek: 

         a) 30 napnál nem régebbi fizetésiszámla- és értékpapír-
számlakivonat; 

         b) 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás. 
A Bank nem köteles vizsgálni a kérelemben foglaltak valódiságát. A Bank 
minden felelősséget kizár a valótlan, megtévesztő adatok közléséből eredő 
károkért. 
A Banknak egyértelműen, írásban kell figyelmeztetnie az Ügyfelet arra, hogy 
milyen védelmet illetve befektető-kártalanításhoz fűződő jogokat veszíthet el, 
Az Ügyfélnek a szerződéstől különálló dokumentumban írásos nyilatkozatot 
kell tennie arról, hogy ismeri az ilyen védelem elveszítésének 
következményeit. 
A szakmai ügyfélként történő kezelés a Bank írásbeli hozzájárulását követően 
megkötött szerződésekre vonatkozik, folyamatban lévő ügyletekre nem 
hatályos. 

3.9.10 A Bank visszavonja a lakossági Ügyfél kérésére megállapított szakmai 
ügyfélminősítést, ha 
a) az Ügyfél a kérelmét írásban visszavonja, 
b) az Ügyfél olyan változásról értesíti a Bankot, amely következtében már nem 
állnak fenn a 3.9.9. pontban meghatározott feltételek, 
c) a Bank olyan változásról szerez tudomást, amely következtében már nem 
állnak fenn a 3.9.9. pontban előírt feltételek. 
Azokra az ügyfelekre, amelyeknek szakmai ügyfél minősítését a Bank 
visszavonta, a továbbiakban a lakossági ügyfélre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 

3.10 Előzetes tájékozódási kötelezettség 
 
3.10.1. A Bank a szerződés megkötését megelőzően, keretszerződés megléte esetén a 

az ügylet végrehajtását megelőzően az ügyfél befektetési szolgáltatással és 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait, kockázatviselő 
képességét, jövedelmi helyzetét és befektetési szokásait jogosult felmérni. 
Ennek keretében az ügyféllel egységes formátumú és azonos adattartalmú 
megfelelési és alkalmassági tesztet töltet ki. 
A tesztek a Bank által alkalmazott általános értékelési rend alapján kerülnek 
elvégzésre. 

3.10.2 Szakmai ügyfél és elfogadható partner minősítésű ügyfelek esetén 
feltételezhető a szükséges ismeretek és tapasztalatok megléte, így a teszt 
elvégzése nem szükséges. A Bank feltételezi, hogy a kínált szolgáltatás 
kapcsán felmerülő kockázat mértéke megfelel az Ügyfél teherviselő 
képességének. 
Egyes szakmai ügyfélcsoportok esetén- amennyiben a Bank úgy ítéli meg- 
jogosult kérni a teszt kitöltését. 
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3.10.3. Befektetési tanácsadás és portfólió-kezelési tevékenység esetén a Bank: 
a) Meggyőződik a leendő ügyfél/Ügyfél ismereteiről, tapasztalatairól (ismert 

szolgáltatások, pénzügyi eszközök, ügyletkötések mérete és gyakorisága, 
iskolai végzettség és foglalkozás); 

b) Feltárja a leendő ügyfél/Ügyfél jövedelmi helyzetét (jövedelem összege és 
forrása, ügyfél birtokában lévő likvid és befektetett eszközök, ingatlan 
állomány); 

c) Kockázat viselő képességét és befektetési céljait (befektetési időszak és 
kockázatvállalási hajlandóság) 

abból a célból, hogy a leendő ügyfélnek/Ügyfélnek a megfelelő pénzügyi 
eszközt ajánlja. 

3.10.4. Amennyiben a Bank a 3.10.3. pontban meghatározott befektetési 
szolgáltatásokon kívüli szolgáltatást nyújt, vizsgálja: 
a) a leendő ügyfél/Ügyfél által ismert pénzügyi eszközöket, ügylettípusokat; 
b) az Ügyfél által végrehajtott ügyletek gyakoriságát, méretét valamint azt, 

hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg; 
c) a leendő ügyfél/Ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását. 

3.10.5. A Banknak jogában áll a leendő ügyféltől/Ügyféltől a következő iratokat 
bekérni: 
a) vagyon- vagy jövedelemnyilatkozatot; 
b) a nyilatkozatot alátámasztó munkáltatói igazolást, NAV igazolást vagy 

auditált mérleget az előző évre vonatkozóan; 
c) az ügyfél tulajdonában lévő ingatlan tulajdoni lapját; 
d) az ügyfél végzettségét igazoló okiratokat. 
Az igényelt okiratokat eredetiben vagy hiteles másolat formájában szükséges 
bemutatni. 

3.10.6. Az Ügyfél köteles tájékoztatni a Bankot, ha a körülményeiben olyan változás 
történik, amely befolyásolhatja alkalmasságát vagy megfelelését valamely 
ügylettípusra vagy pénzügyi eszközre vonatkozóan. A Bankot nem terheli a 
felelősség az ezen értesülés elmaradásából fakadó károkért.  
Amennyiben a Bank hivatalos forrásból (bírósági vagy más hatóság által 
kiállított határozat) arról értesül, hogy az előzetes tájékozódás során szerzett 
információ nem felel meg a valóságnak, hiányos, akkor jogában áll a tesztet 
átértékelni. 
Amennyiben az átértékelésről írásban értesített Ügyfél nem fogadja el az 
eredményt, akkor köteles a Bank által kért okiratokat bemutatni. 

3.10.7 Amennyiben az Ügyfél befektetési tanácsadást vagy portfólió kezelést igényel, 
és nem adja meg a fenti pontokban kért információt, vagy nem elegendő 
információt ad, akkor a Bank megtagadja a szolgáltatás nyújtását. Nem 
elegendő információ megléte esetén, a Bank felkérheti az Ügyfelet, hogy 
ismételje meg a kérdőív kitöltését. 
Amennyiben az ügyfél a 3.10.3 pontban meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatást igényel, és nem adja meg a Bank által kért információt, a Bank 
írásban felhívja a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem képes vizsgálni a 
megfelelőséget. Amennyiben a megadott információ hiányos a Bank kérheti a 
teszt ismételt kitöltését. 
 

 3.11 Ügyfél nyilvántartás 
 

3.11.1 A Bank köteles biztosítani a saját számlás és az Ügyfél javára végzett 
tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások elkülönítését. A Bank köteles 
továbbá az ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlákon, fizetési számlákon, 
értékpapír letéti számlákon és értékpapírszámlákon az azonnali ügyletekből 
eredő követeléseket és kötelezettségeket elkülönítve nyilvántartani. 
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3.11.2 A Bank a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kötött 
szerződéseiről, illetőleg megbízásáról egységes, folyamatos időrendi 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az Ügyfél nevét, a 
szerződés, illetőleg megbízás tartalmát, létrejöttének, teljesítésének 
(megszűnésének) időpontját és módját, a fedezet, illetve letét rendelkezésre 
bocsátását. A Bank a nyilvántartásait - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a 
szerződés teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított nyolc évig köteles 
megőrizni.  

3.11.3 A Bank azonosítására alkalmas módon és rendszerben nyilvántartja az Ügyfelek 
részére kiadott ügyfélszámla azonosító számokat, valamint a jelszavakat. A 
Bank a kiadott ügyfél azonosító számok és jelszavak kezelése során az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. 
 

 
3.12 Aláírásbejelentő karton 

 
3.12.1. A Bank minden ügyfeléről aláírásbejelentő kartont vezet a jogosulatlan 

utasítások kiszűrésének elősegítésére, és fenntartja a jogot a 
szemrevételezéssel észrevehetően eltérő aláírások érvénytelennek tekintésére. 
Ennek ellenére a hamis aláírással okozott károk megtérítéséért való 
felelősségét a Bank kizárja. 

3.12.2. Az aláírásbejelentő kartonon lévő adatok módosítása új karton kitöltésével 
történik. 

3.12.3. A természetes személy Ügyfél, illetőleg a nem természetes személy Ügyfél 
esetében a képviseletében eljárni jogosult személy az aláírásbejelentő kartonon 
írásban köteles a Bank részére bejelenteni a számla feletti rendelkezés során a 
Bank felé eljárni jogosult személyeket, ideértve az értékpapírszámla felett 
rendelkezni jogosult közös képviselőt is.  

3.12.4. A bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az Ügyfél, illetőleg 
a képviseletében eljárni jogosult személy másként nem rendelkezik. Az Ügyfél, 
illetőleg a képviseletében eljárni jogosult személy bejelentési, illetve 
rendelkezési jogosultságának ellenőrzése során a 3.4. pont rendelkezései 
megfelelően irányadók. Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre 
jogosulttól érkező bejelentés közül a Bank a legutolsó bejelentést fogadja el 
érvényesnek. 

3.12.5. Amennyiben az Ügyfél és a Bank elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll 
egymással, az aláírást – az Ügyféllel kötött külön megállapodás alapján - 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással lehet helyettesíteni. Két személy 
együttes aláírási kötelezettsége esetén az elektronikus aláírásnak biztosítania 
kell a két személy együttes rendelkezési kötelezettségét. 
 

 
3.13 Titoktartás 

 
3.13.1. Értékpapírtitok minden olyan, az Ügyfélről a Bank rendelkezésére álló adat, 

amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési 
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a 
Bankkal kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára 
vonatkozik. 



KDB Bank Európa Zrt. 

16 
 

3.13.2. 
 
 
3.13.3. 

Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell 
tekinteni mindenkit, aki (amely) a Banktól a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatást 
vesz igénybe. 
A Bank a Bankban 

a) tulajdoni részesedéssel rendelkező, 
b) tulajdoni részesedést szerezni kívánó, 
c) vezető állású, és 
d) alkalmazottként foglalkoztatott 

személy vagy bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az 
üzleti titkot - a 3.13.4. és 3.13.5. bekezdésben foglalt kivétellel - időbeli 
korlátozás nélkül köteles megőrizni. 

3.13.4 A 3.13.3. bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn a 
hatáskörében törvény felhatalmazása alapján eljáró 
a) felügyeleti hatósággal, 
b) Befektető-védelmi Alappal, 
c) MNB-vel, 
d) Állami Számvevőszékkel, 
e) állami adóhatósággal, 
f) Gazdasági Versenyhivatallal, 
g) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét 
és célszerűségét ellenőrző, kormányzati ellenőrzési szervvel, 
h) nemzetbiztonsági szolgálattal, 
i) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szervvel, 
j) pénzügyi információs egységként működő hatósággal 
szemben. 

3.13.5. A 3.13.3. bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség az eljárás tárgyát 
képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a hatáskörében eljáró, 
a) a folyamatban lévő büntetőeljárás, a feljelentés kiegészítése keretében a 
nyomozó hatósággal és a feladatkörében eljáró ügyészséggel, 
b) büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, 
illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás 
keretében a bírósággal, 
c) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző 
Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), 
szemben. 

3.13.6. 
 

Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Tpt. 205. §-ban meghatározott, valamint a 
nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU 
rendelet szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése. 
Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű 
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség 
esetén. 
A Bank jogutód nélküli megszűnése esetén az általa kezelt üzleti titkot 
tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások 
céljára felhasználható. 
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3.13.7. A Bank illetve a Bank vezető állású személye és alkalmazottja, valamint bármely 
más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az értékpapírtitkot köteles 
időbeli korlátozás nélkül megőrizni. 
A Bank az értékpapírtitkot harmadik személynek - az Ügyfél egyidejű 
tájékoztatása mellett - csak akkor adja ki, ha 
a) az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható 
értékpapírtitok körébe tartozó adatokat pontosan megjelölve közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, 
b) a 3.13.8., és 3.13.9. pontban foglalt rendelkezések az értékpapírtitok 
megtartásának kötelezettsége alól felmentést adnak, vagy 
c) a Bank Ügyféllel szemben fennálló követelése értékesítése vagy lejárt 
követelése érvényesítése ezt szükségessé teszi. 

3.13.8. A 3.13.7. pontban meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn 
a) a hatáskörében eljáró Befektető Védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási 
Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, 
b) a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott 
piaccal, multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével, az elszámolóházi 
tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral, az Áht. 63. § (1) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati 
ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának 
szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF). 
c) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró 
gyámhatósággal, 
d) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési 
eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró 
vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve 
végelszámolóval, 
e) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés 
kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró 
ügyészséggel, 
f) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá csőd-, felszámolási eljárás, illetve 
az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal, 
g) külön törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a titkosszolgálati 
eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 
h) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 
i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat 
végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, 
vámhatósággal, 
j) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint 
k) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósággal  
szemben, e szerveknek a Bankhoz intézett írásbeli megkeresése esetén. 
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3.13.9. A 3.13.7. pont szerinti titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben 
sem, ha 
a) az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami 
adóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a 
Banktól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási 
záradékot, 
b) a Felügyelet a külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési 
megállapodásban meghatározott módon kér, illetőleg továbbít adatot, ha az 
együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése 
tartalmazza az általa aláírt titoktartási záradékot, 
c) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző 
szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a 
Banktól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt 
titoktartási záradékot, 
d) a Befektető-védelmi Alap által külföldi befektetővédelmi rendszer, valamint 
külföldi felügyeleti hatóság részére, együttműködési megállapodásban rögzített 
módon kerül sor adattovábbításra, ha az adatok kezelésére, illetve 
felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú 
védelem biztosított, 
e) a Bank az Art. 52. §-ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot, 
f) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt-ben meghatározott 
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli 
megkeresésének teljesítési céljából írásban kér adatot a Banktól. 
Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni: 
a) azt az Ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről az e 
bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság az értékpapírtitok kiadását kéri, és 
b) a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha az MNB helyszíni 
ellenőrzést folytat. 
Az adatkérésre jogosult szerv vagy hatóság a rendelkezésére bocsátott adatokat 
kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkérésében megjelölt. 
A titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha a Bank az 
Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének 
tesz eleget. 
A Bank jogutód nélküli megszűnése esetén az általa kezelt értékpapírtitkot 
tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások 
céljára felhasználható. 

3.13.10. A Bank a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség 
írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot az általa 
lebonyolított ügyletről és a nála vezetett számláról, ha adat merül fel arra, hogy 
az ügylet vagy a számla 
a) kábítószerrel való visszaéléssel, 
b) terrorcselekménnyel, 
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, 
d) lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, 
e) pénzmosással, 
f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, 
g) bennfentes kereskedelemmel, 
h) piacbefolyásolással 
van összefüggésben. 
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3.13.11. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét 
a) az olyan összesített adat szolgáltatása, amelyből az Ügyfél személye vagy 
üzleti adata nem állapítható meg, 
b) a számla-tulajdonos nevére, számlájának számára vonatkozó 
adatszolgáltatás, 
c) a referenciaadat-szolgáltató részéről a KHR-nek, illetve e rendszerből a 
referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott, a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelő adatszolgáltatás, 
d) a Bank által megbízott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek, 
valamint az intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a 
biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, 
e) a Bank által a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató számára 
történő adattovábbítás, ha 
ea) az Ügyfél ahhoz írásban hozzájárult, 
eb) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő 
adatkezelés feltételei a külföldi befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei 
szolgáltatónál minden egyes adatra nézve biztosítottak, 
ec) a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató székhelye szerinti 
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket 
kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, 
f) a Bank igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a Bankban minősített 
befolyással rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó 
személynek vagy szervezetnek, a szerződéses kötelezettségek állományának 
átruházásáról szóló megállapodás szerinti átvevő társaságnak, vagy ezek 
tulajdonosa, jövőbeni tulajdonosa által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi 
vagy más szakértőnek történő adatátadás, 
g) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre 
jogosultak aláírás-mintájának bemutatása, 
h) a Felügyelet által - az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok betartásával - a 
befektetési vállalkozásokról, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatókról egyedi 
azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 
ha) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal, és 
hb) elemzési célból, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a 
minisztérium részére, 
i) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett 
tevékenységet végző részére, 
j) a jogsértés elkövetőjével szemben a bennfentes kereskedelem, illetve 
piacbefolyásolás tárgyában meghozott felügyeleti határozat indoklási részének 
közzététele, 
k) a Tpt. 205. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, 
l) a Pmtv. 22. §-ának (2) bekezdése alapján történő adatátadás, és 
m) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i, 
1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott 
adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója 
és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott 
esetekben történő továbbítása, 
n) a Felügyelet által a Bszt. 161/D. § (8) bekezdés szerinti válsághelyzetben a 
más EGT-állam központi bankjának vagy az Európai Központi Banknak történő 
adattovábbítás, amennyiben az adatok törvény által előírt feladatuk 
teljesítéséhez szükségesek, 
o) a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részére nyújtott 
adatszolgáltatás, 
p)  a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részéről a kibocsátó 
részére nyújtott adatszolgáltatás, 
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 q) az MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs 
rendszerben rendelkezésére álló adatoknak egyedi azonosításra alkalmas 
módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai 
számára, azok kérése alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből 
eredő vagy központi banki feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben,  

 r) a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás keretében az 
értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó megbízás teljesítése 
céljából a Bank által az értékpapírszámlához vagy bankszámlához kapcsolódó 
megbízás feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő 
befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, multilaterális kereskedési 
rendszer működtetője, központi értéktár, központi szerződő fél, kockázati 
tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, továbbá 
befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő szolgáltatást 
nyújtó hitelintézet és befektetési alapkezelő részére történő adattovábbítás, 
s) a nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti adattovábbítás. 

3.13.12. A Bank vállalja, hogy értékpapírtitok kiadásáráról az Ügyfelet – 3.13.8. bekezdés 
e), g), h) pontban és a 3.13.10. bekezdésben foglaltak kivételével - az 
értékpapírtitok kiadását követő 8 napon belül írásban értesíti. 

3.13.13. Aki üzleti titok vagy értékpapírtitok birtokába jut, azt nem használhatja fel arra, 
hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy 
közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Banknak vagy Ügyfeleinek 
hátrányt okozzon. 

3.13.14. A Bank a KELER Zrt. Üzletszabályzatának megfelelően a névre szóló 
részvények tulajdonosainak listáját a KELER Zrt-nek megadja. 

  

 
4. A szerződésekre vonatkozó általános rendelkezések 

 
4.1 Általános szabályok 

 
4.1.1. A Bank tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötése a Bank által 

alkalmazott, a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező típusszerződések 
felhasználásával történik. 

4.1.2. A szerződések megkötése írásban történik a 4.4.2., 4.4.5. pontokban foglalt 
szabályok alapján. 

4.1.3. A Bank díjai az üzletkötéssel járó szokásos ügyviteli költségeket, valamint a 
Bank munkadíját foglalják magukban eltérő megállapodás hiányában. A Bank 
szolgáltatásaiért a mindenkor érvényes, kifüggesztett kondíciós lista szerinti 
díjtételeket számítja fel. A kondíciós listában nem szereplő szolgáltatások 
esetén a Bank az egyedi szerződésben megállapított díjra jogosult. 

4.1.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a kondíciós listáját jogosult 
megváltoztatni. Amennyiben a módosított kondíciók bármelyike az ügyfeleket 
hátrányosan érintené, a díjszabályzat legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 
nappal, egyéb esetben legkésőbb az életbelépés előtti napon Bankunk 
honlapján és az ügyféltérben kifüggesztésre kerül. A Bank az ügyfeleknek az 
esetleges változásokról külön értesítést nem küld. 

4.1.5. Ha a Bank és az Ügyfél között létrejött szerződés másként nem rendelkezik, a 
kapcsolattartás során a magyar nyelvet kell használni. 
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4.2 Szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség 
 
4.2.1. A Bank a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó szerződés 

megkötését megelőzően hirdetményben tájékoztatja az Ügyfelet: 
a) A Bank elnevezéséről, székhelyéről és egyéb elérhetőségeiről, 
b) Az Ügyfél által a Bankkal való kapcsolattartás során használható 

nyelvekről, 
c) Az Ügyféllel való kapcsolattartás módjáról, eszközeiről, 
d) A befektetési szolgáltatási valamint a kiegészítő befektetési szolgáltatási 

tevékenység végzésére jogosító engedélyének számáról valamint az 
ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevéről és levelezési címéről, 
Az Ügyfél pénzügyi- vagy pénzeszközeinek kezelése esetén ezen 
eszközök megóvását szolgáló intézkedések összefoglalásáról, ideértve 
az ügyfél rendelkezésére álló befektető-védelmi rendszerről és annak 
működéséről szóló tájékoztatást, 

 e) Az összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírásáról, 
f) Az Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz 

kezelésével kapcsolatosan, 
g) A pénzügyi eszköz kockázatáról és piaci helyzetéről, 
h) A pénzügyi eszköz árának volatilitásáról, 
i) A pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra 

vonatkozó árfolyam-alakulásáról, 
j) Az Ügyfél által a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a Bank 

befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása 
keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerződés 
létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan viselendő 
minden költségről, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi 
eszközönként és ügyletenként), hozzájárulást, valamint – általános 
jelleggel – adót, amelyet a Bank von le és számol el. 

 
4.2.2. Amennyiben a Befektető a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól eltérő 

felvilágosítást kér, úgy a Bank a tájékoztatásért jogosult a külön szerződésben 
foglalt díjat felszámítani. 
 

4.3 Ügyletkötések ideje, helye, módja 
 

4.3.1. A Bank és a Befektető közötti ügyletkötésre kizárólag a Befektető személyes 
megjelenése útján üzleti helyiségében üzleti órák alatt kerül sor. 

4.3.2. A Bank üzleti helyiségeit befektetési szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatás 
szempontjából a kondíciós lista tartalmazza. 

 

4.4 Szerződésekkel kapcsolatos aláírási jogosultság - alaki megkötések 
 

4.4.1. A Bank és a Befektető között létrejött szerződésnek a Bank részéről történő 
aláírására a Bank mindenkor hatályos belső szabályzatai az irányadóak.  

4.4.2. A szerződés – kivéve, ha az Üzletszabályzat, illetve a keretszerződés eltérően 
nem rendelkezik - csak akkor érvényes, ha mindkét fél aláírta (természetes 
személy saját kezűleg; jogi személy és egyéb szervezet esetén cégszerűen 
aláírt aláírásbejelentő kartonon feltüntetett teljeskörű rendelkezésre jogosultak 
az aláírás módjára vonatkozó kikötések szerint) és az aláírt szerződést a felek 
átadták egymásnak. 
Az értesítés történhet: postai úton, telefaxon is, kivéve, ha az Üzletszabályzat 
ettől eltérően rendelkezik.  
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4.4.3.1. Írásbeli értesítésnek minősül, amennyiben az Ügyfél számára az általa megadott 
levelezési címre a posta által igazoltan az értesítés feladásra került, vagy 
elektronikus banki szolgáltatási szerződéssel rendelkező Ügyfél esetén az 
értesítés kiküldésre került az Ügyfél postafiókjába. 

4.4.3.2. Írásbeli értesítésnek minősül az is, ha a Befektető a keretszerződésben az 
értesítés módja résznél “a Banknál marad” bejegyzést kérelmez és a Bank az 
üzletkötést követő napon az ügyfélszolgálaton az elszámolást és a megbízási 
szerződést elhelyezi. Az értesítés átvételének elmulasztásából adódó felelősség 
a Befektetőt terheli. 

4.4.5. A Befektető köteles az ügyletkötéstől számított 3 munkanapon belül írásban 
értesíteni a Bankot, ha valamely, a Banktól várt értesítés nem érkezett meg 
időben. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a Befektetőt terheli. 

4.4.6. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy a Befektető tudomásul vette és elfogadta az 
értesítésben foglaltakat, ha arra a Befektetőtől a keretszerződésben 
meghatározott időpontig nem érkezett észrevétel vagy kifogás. A 
keretszerződésekben meghatározott határidő elmulasztását a felek 
jogvesztőnek tekintik. 

4.4.7. A Befektető aláírásának hitelességét a Bank megvizsgálja. Ennek érdekében a 
Befektető aláírásbejelentő karton kitöltésére köteles. 
A Bank az aláírásbejelentő kartonnal szemrevételezés alapján egyező aláírást 
fogadja el hitelesnek. 
 

 4.5 A szerződések módosítása 
 

4.5.1. A szerződés módosítása a korábban létrejött szerződés megszüntetését, és új 
szerződés adását jelenti, és tartalmaznia kell mindazon paramétereket, amelyek 
a szerződés teljesítéséhez szükségesek. 

4.5.2. A szerződés 4.5.1. pont szerinti módosítása mindaddig megtörténhet, ameddig 
azt a Bank részben vagy egészben nem teljesítette. Amennyiben a módosítani 
kívánt szerződés már teljesült (vagy részben teljesült), az emiatt az Ügyfelet 
esetlegesen ért károkért a Bank nem tehető felelőssé. 
 

 4.6 Szerződés megkötésének megtagadása 
 

4.6.1. A Bank megtagadhatja a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítő 
szolgáltatása keretében a szerződés megkötését, ha 

a) azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg, 
b) az jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra 

vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, 
elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi 
szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe 
ütközne, 

c) a leendő szerződő fél, illetőleg az Ügyfél személyazonosságának 
igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a 
személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt, 

d) a 3.10.1. pontban foglaltak szerint végrehajtandó alkalmassági teszthez 
szükséges, a Bszt. 44. § (1)-(5) bekezdésekben megjelölt információkhoz 
nem jutott hozzá, vagy 

e) a 3.10.1. pont szerinti alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé 
az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az 
Ügyfél számára. 

4.6.2. A szerződés megkötésének 4.6.1. a) pont szerinti megtagadását a Bank a 
Felügyeletnek haladéktalanul bejelenti. 
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 4.7 Szerződések megszűnésének esetei 
 

4.7.1. A szerződések a teljesítésükkel megszűnnek. 
4.7.2. A szerződések, ha az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, a 

teljesítésükre nyitva álló határidő eredménytelen elteltével megszűnnek, erről a 
Bank külön értesítést nem küld. 

4.7.3. Felmondás: 
4.7.3.1. A Befektető a még nem teljesített szerződést felmondhatja azonnali hatállyal, 

indoklási kötelezettség nélkül. 
4.7.3.2 A Bank az egyes szerződésekre vonatkozó különös szabályok illetve a 

szerződésben rögzített rendelkezések szerint az ott meghatározott felmondási 
határidővel és módon jogosult felmondani. 

4.7.4. A szerződés megszűnik, ha valamelyik szerződő fél jogutód nélkül megszűnik. 
4.7.5. A szerződések megszűnése esetén alkalmazni kell a jelen Üzletszabályzatban 

meghatározott elszámolási szabályokat. 
 
 4.8 A fizetési feltételek és módok 

 
4.8.1. A Bank és a Befektető között létrejövő szerződésben a fizetés módját az 

alábbiak szerint kell meghatározni: 
   átutalás, 

 és készpénz. 
4.8.2. Késedelmes átutalásból adódó károkért a Bank nem vállal felelősséget. 
 
 4.9 Számlák feletti rendelkezés 

 
4.9.1. A Befektető számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezetnek a 

szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére 
jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (a továbbiakban: 
vezető) írásban köteles bejelenteni a Banknak a számla felett rendelkezni 
jogosult személyeket, ideértve az értékpapírszámla felett rendelkezni jogosult 
képviselőt is.  

4.9.2. A Befektető számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve 
rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a 
megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon (pl. 
aláírási címpéldánnyal) igazolja. A bejelentettek rendelkezési joga mindaddig 
érvényes, amíg a szervezet új vagy más vezetője másként nem rendelkezik. 
Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés 
közül a számlavezető a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek. 

4.9.3. Ha a Befektető számlatulajdonos és a Bank elektronikus adatátviteli 
kapcsolatban áll egymással, az aláírást - külön megállapodás alapján - fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással lehet helyettesíteni. Két személy együttes 
aláírási kötelezettsége esetén az elektronikus aláírásnak biztosítania kell a két 
személy együttes rendelkezési kötelezettségét. 

4.9.4. A Befektető számlái feletti teljes körű és visszavonásig érvényes rendelkezésre 
a 4.9.1. - 4.9.3. pontok rendelkezései szerint a számla tulajdonosa, illetve az(ok) 
a személy(ek) jogosult(ak), aki(ke)t erre a számla tulajdonosa az 
aláírásbejelentő kartonon, illetve eredeti közokiratban meghatalmazott. 

4.9.5. A számlák feletti rendelkezés mindennemű korlátozását (pl. forma, rendelkezési 
kör, stb.) az aláírásbejelentő kartonon egyértelműen szerepeltetni kell. 

4.9.6. Az aláírásbejelentő kartont a Banknál személyesen kell a számla tulajdonosának 
kitöltenie és a rendelkezésre jogosultaknak aláírnia, vagy azt közjegyző által 
hitelesíteni kell. 
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4.9.7. Minden más meghatalmazás eseti meghatalmazásnak minősül és minden egyes 
meghatalmazotti cselekménynél eseti meghatalmazást kell benyújtani a 
Bankhoz. 

 
 4.10 A felek jogai és kötelezettségei a felek szerződésszegése 

esetén 
 

 A Befektető szerződésszegése esetén a Bank jogosult a keretszerződést 
felmondani és a 4.7.3. pontban foglaltak szerint eljárni. 
A Bank szerződésszegő magatartása esetén a Befektetőnek okozott teljes kárt a 
Bank megtéríti. Amennyiben a kár jogalapjában vagy mértékében a Bank és a 
Befektető nem ért egyet, úgy a 4.11. pontok szerint járnak el. 

 
 4.11 Vitás kérdések rendezése, állomány átruházás 

 
4.11.1. A Bank vagy a Befektető szerződésszegése, illetve egyéb vitás esetekben a 

felek elsősorban békés úton próbálják meg rendezni problémáikat. 
4.11.2. Amennyiben a Befektető a Bank teljesítését kifogásolja, illetve eljárását 

sérelmezi, jogosult panaszát írásban jelezni. 
4.11.3. A Bank a Befektető panaszát az írásbeli bejelentéstől illetve a szóbeli közléstől 

számított 30 napon belül kivizsgálja és eredményéről a Befektetőt írásban 
értesíti. Amennyiben a Bank a Befektető panaszát részben vagy egészben 
elismeri, a Befektető követelését ennek megfelelően rendezi. 

4.11.4. Amennyiben a fentiekben meghatározott módon a rendezés nem jár sikerrel, 
úgy a jelen Üzletszabályzatból eredő, valamint a jelen Üzletszabályzat alapján 
kötendő szerződéseken alapuló vitás kérdések, jogviták a Magyar Nemzeti 
Bank, a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság és a Pénzügyi Békéltető 
Testület illetékessége alá tartoznak. 

4.11.5. A Bank a Felügyelet engedélyével a Befektető állományának egészét vagy 
annak egy részét átruházhatja. Az állomány átruházáshoz a befektető 
hozzájárulása nem szükséges. 
A Bank az állomány átruházás során a Bszt. vonatkozó rendelkezései szerint jár 
el. 

4.11.6. A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye: 
a) a Tpt. hatálya alá tartozó értékpapír forgalomba hozatalával, befektetési, 
valamint kiegészítő befektetési szolgáltatással; 
b) befektetők egymás közötti, pénzügyi eszközzel; 
c) részvényesi jogokkal; 
d) a Bank és Ügyfele között pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás 
elfogadásának megtagadásával; 
f) a KELER Zrt. alapszabályával, üzletszabályával és szabályzataival; 
g pénzügyi szolgáltatással és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással; 
h) a Bank kizárólagosságot nem sértő egyéb szolgáltatási tevékenységével 

kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági 
szerződésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek. 
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4.12. Kapcsolattartás módja, eszköze 

 
4.12.1. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat – a telefonos vagy elektronikus 

banki szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában – 
írásban kötelesek megtenni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy: 

a) a Bank levelezési címként az Ügyfél által meghatározott címet fogadja el 
(ellenkező kikötés hiányában az Ügyfél székhelye), és nem vállal 
felelősséget azon értesítése elmaradásáért, amely abból ered, hogy az 
Ügyfél pontatlan, téves címet adott meg, illetőleg annak változását nem 
jelezte a Bank felé; 

b) a Bank Ügyfélhez intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai – ide értve a 
szerződés megszűnését követően küldött nyilatkozatokat is –, akkor is 
kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, 
„eredménytelen”, „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeztek 
vissza. Az így visszaküldött iratot a Bankhoz megérkezésével, de a 
postára adást követő nappal kézbesítettnek kell tekinteni. Az Ügyfelet 
terheli annak a felelőssége, ha lakcím, illetve székhelyének megváltozását 
nem közli a Bankkal, s emiatt vált sikertelenné a kézbesítés;) 

c) Bank abban az esetben is jogosult fizetési felszólítást, illetve felmondást 
az Ügyfél címére kézbesíteni, amennyiben az Ügyfél valamely 
szolgáltatással kapcsolatosan nem kéri a Bank írásbeli értesítését. 

4.12.2. Az Ügyfél írásban a Bank székhelyének (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 
42-46.) és fiókjainak címén (ld. a Bank internetes honlapját), faxon a 06 (1) 328-
5454-es számon, elektronikus úton a  Bank honlapján (www.kdbbank.eu) 
elérhető online ügyfélszolgálaton keresztül, illetve telefonon a 06 (40) 532-532-
es központi telefonszámon (KDB Kontakt) veheti fel a Bankkal a kapcsolatot. 
 
A Bank honlapjának megtekintéséhez szükséges műszaki feltételek: 

 Operációs rendszer:  

o MS Windows 95 / 98 / NT / ME / 2000 / XP / VISTA operációs 

rendszer;  

o Macintosh operációs rendszer; 

o Linux operációs rendszer;  

 Internet böngésző:  

o MS Internet Explorer;  

o Netscape Navigator; 

o Safari; 

o Mozilla Firefox;  

 Adobe Flash Player 9.0.28 vagy ennél magasabb verzió;  

 Internet kapcsolat;  

Hardver: a választott operációs rendszernek, illetve Internet böngészőnek 
megfelelő személyi számítógép. 

 

5. Befektető védelmi szabályok 
 
 5.1 A Befektető-Védelmi Alapra (a továbbiakban: Alap) vonatkozó, az 

Ügyfelet érintő általános szabályok 
 

5.1.1. A Bank tagja az Alapnak. 
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5.1.2. Az Alap feladata a befektetők részére - személyenként és Alap tagonként 
összevontan - legfeljebb húszezer euró összeghatárig terjedő összegű 
kártalanítási összeg megállapítása és kifizetése. Az Alap által fizetett 
kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint 
összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven 
százaléka. 

5.1.3. Kártalanításra kizárólag olyan követelés alapján kerülhet sor, amely a Befektető 
és a Bank között 1997. július 1. napját követően létrejött, biztosított tevékenység 
végzésére kötött megállapodás teljesítése érdekében az Alap tagjának birtokába 
került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására 
vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés). Ebbe beletartozik a 
Bank tagjának más országban létesített fiókjával szemben fennálló követelés, 
kivéve, ha a fiók létesítésének helye szerinti ország szabályai ezt nem teszik 
lehetővé. 

5.1.4. Az Alap tagjai - magyar nyelven - tájékoztatják a Befektetőt az Alap által nyújtott 
védelem tartalmáról és az igényérvényesítés lényeges feltételeiről. Tilos a 
befektetővédelemre, illetőleg az Alapra vonatkozó információkat hirdetés útján, a 
befektetések növelése céljából felhasználni. 

5.1.5. Az Alap a kártalanításra jogosult Befektetőtől kapott megbízás alapján elláthatja 
a Befektető képviseletét az egyezségi tárgyaláson, illetve felszámolási eljárás 
során. 

5.1.6. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki 
  a) az állam, 

b) a költségvetési szerv, 
c) a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági 
Bank, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) az intézményi befektető, 
f) az Országos Betétbiztosítási Alap; az önkéntes betétbiztosítási, 
illetve intézményvédelmi alap, 
g) az elkülönített állami pénzalap, 
h) a befektetési szolgáltató, 
i) a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmény, 
j) az MNB, 
k) az Alap tagjánál vezető állású személy, az Alap tagjával 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá 
l) az Alap tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó 
közvetlen, illetőleg közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati 
joggal rendelkező gazdálkodó szervezet vagy természetes személy és 
ennek ellenőrzött Banka, valamint természetes személy tulajdonos 
esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére. 
 
Az Alap tagjánál vezető állású személy, az Alap tagjával 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá az Alap tagjában öt 
százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett 
tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező gazdálkodó 
szervezet vagy természetes személy és ennek ellenőrzött Bankja, 
valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli 
hozzátartozója esetben akkor nincs lehetőség a kártalanításra, ha az a 
kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a 
kártalanítási igény benyújtásáig terjedő időszakban vagy annak egy 
része alatt fennállt.  
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5.1.7. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő 
követelésre sem, amely esetében a bíróság jogerősen megállapította, hogy a 
befektetés forrása bűncselekményből származott, valamint amely nem euróban, 
vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának 
törvényes fizetőeszközében áll fenn. 

5.1.8. Az Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a 
bíróság az Alap tagjának a felszámolását rendeli el. Ha az Alap tagjával 
szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek, erről köteles haladéktalanul 
értesíteni az Alapot. Az Alap tagja a kártalanítási igény elbírálásához szükséges 
adatot az Alap által meghatározott formában és módon haladéktalanul előállítja, 
majd az Alap rendelkezésére bocsátja. Az Alap jogosult az érintett tagjánál 
minden olyan adathoz személyesen is hozzáférni, amely a kártalanítási 
kötelezettségének felméréséhez szükséges. 

5.1.9. Az Alap a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő tizenöt napon belül 
köteles a Tpt-ben meghatározott közzétételi helyeken közleményben tájékoztatni 
a Befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés lehetőségéről. Az Alap 
közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az igényérvényesítés módját, 
továbbá a kifizetést végző szervezet nevét. Az igényérvényesítés első napja 
nem lehet később, mint a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 
harmincadik nap. 

5.1.10. Kártalanítás megállapítására a Befektető erre irányuló kérelme alapján kerül sor. 
A kérelem formáját az Alap meghatározhatja. A kérelmet a Befektető az 
igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha a 
Befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a 
kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő. 

5.1.11. Az Alap által biztosított követelésekre kizárólag az Alap által biztosított mértékig 
fizethető kártalanítás, továbbá az ilyen követelésekre kizárólag az Alap által 
nyújtott biztosítás terjed ki. 

5.1.12. A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek az Alap tagjánál 
fennálló, befektetési szolgáltatási tevékenységből származó valamennyi 
követelését össze kell számítani. 

5.1.13. Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, a kártalanítás 
összegét a felszámolás kezdő időpontját megelőző száznyolcvan nap 
átlagárfolyama alapján kell megállapítani. Árfolyamként a tőzsdei vagy a tőzsdén 
kívüli kereskedelemben kialakult átlagárat kell figyelembe venni. Ha az 
értékpapírnak ezen időszak alatt nem volt forgalma, akkor a kártalanítás alapjául 
szolgáló árat az Alap igazgatósága állapítja meg. Az ár megállapítása által a 
Befektetőt olyan helyzetbe kell hozni, mintha a felszámolás kezdő időpontjában 
az értékpapírt értékesítette volna. 

5.1.14. Devizában fennálló követelés esetén a devizában, valutában kifizetett 
kártalanítás összegének, valamint az 5.1.2. pont szerinti összeghatárnak a 
megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a felszámolási eljárás 
megindításának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon történik. Az MNB által nem jegyzett devizákat a belföldi 
székhelyű hitelintézetek által közzétett legmagasabb és legalacsonyabb, az 
adott pénznemre vonatkozó devizaeladási árfolyamok számtani átlaga alapján 
kell számba venni. 

5.1.15. Ha az Alap tagjának az Ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási 
tevékenységből származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése 
van, azt a kártalanítás megállapítása során a befektető követelésébe be kell 
számítani. 

5.1.16. Az Alap a kártalanítást pénzben teljesíti. 
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5.1.17. Közös tulajdonban álló értékpapír esetén az 5.1.2. pontban meghatározott 
kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult minden személy esetén külön 
kell számításba venni. A kártalanítási összeg - eltérő szerződési kikötés 
hiányában - a befektetőket azonos arányban illeti meg. 

5.1.18. Ha a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló szerződést, 
továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre 
bocsátja, és rendelkezésre áll az Alap tagja által vezetett nyilvántartás, akkor az 
Alap legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles 
elbírálni a befektető kártalanítási kérelmét. 

5.1.19. A Befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és az Alap tagja által 
vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig az 
Alap kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni a jogosultnak járó összeg 
haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon belül 
történő kifizetéséről. Különösen indokolt esetben a kifizetési határidő - a 
Felügyelet előzetes jóváhagyásával - egy alkalommal és legfeljebb további 
kilencven nappal meghosszabbítható. A kifizetés időpontjának az a nap 
tekintendő, amikor a Befektető először hozzájuthatott a megállapított 
kártalanítási összeghez. 

5.1.20. Az Alap a Tpt-ben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást, ha a 
Befektető részére kártalanítás az 5.1.19. pontban írtak szerint nem állapítható 
meg, viszont követelését jogerős bírósági határozattal igazolja. Ebben az 
esetben a Befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon 
belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó 
határozatot. 

5.1.21. Amennyiben az Alap csak hitelfelvétel útján képes biztosítani a kártalanítási 
kötelezettség fenti határidők szerinti teljesítését, a Kormány a kártalanítási 
fedezet biztosítása érdekében a hitelfelvételhez - az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (3) bekezdésére tekintettel - készfizető 
kezességet vállal. 

5.1.22. Az Alapnak az a tagja vagy a tag jogutódja, amelyre tekintettel az Alap 
kártalanítást fizetett, köteles a kártalanítás összegét és a kártalanítás 
kifizetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Alap részére visszafizetni. E 
kötelezettség akkor is fennáll, ha a tagnak az Alappal fennállott tagsági viszonya 
időközben megszűnt. Az Alap által kifizetett kártalanítás mértékéig a követelés 
az ügyfélről az Alapra száll át. Az Alap e pontban meghatározott igényét a 
felszámolási eljárás során érvényesíti. A felszámolási eljárás során a kielégítési 
sorrendben a Befektetőtől átszállt követelés tekintetében az Alapot a Befektető 
helye illeti meg. 
 

 5.2 Az ügyfélkövetelések védelme 
 

5.2.1. A Bank az Ügyfél tulajdonát képező vagyont – kivéve, ha a Bank az Ügyfél által 
igénybe vett befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalmat 
az Ügyfél kifejezett rendelkezése alapján az Ügyfél bankszámláján bonyolíthatja 
- kizárólag az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel.  

5.2.2. A Bank a rendelkezése alatt álló ügyfélvagyonnal sajátjaként nem rendelkezhet. 
A Bank köteles biztosítani, hogy az Ügyfél a tulajdonában levő pénzügyi 
eszközről, illetve pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon. 

5.2.3. A Bank az Ügyfelet megillető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve 
kezeli.  

5.2.4. A Bank az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközöket, saját pénzügyi eszközeitől 
elkülönítve kezeli. 

5.2.5. A Bank az ügyfélszámlán vagy bankszámlán, értékpapír letéti számlán és az 
értékpapírszámlán elkülönítetten tartja nyilván az azonnali ügyletekből eredő 
követeléseket és kötelezettségeket. 
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5.2.6. Az Ügyfelet megillető, az 5.3.3. és 5.3.4. pont szerinti követelés a Bank 
hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. 

  
 5.3 Az állomány átruházás befektetői hozzájáruláshoz nem kötött 

esetei 
 

5.3.1. Ha a Bank befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyét 
az MNB részben vagy egészben visszavonja, egyes tevékenységek gyakorlását 
korlátozza vagy felfüggeszti, illetve, ha a Bank a befektetési szolgáltatási 
tevékenység végzésével felhagy, a Bank köteles szerződéseinek teljesítéséről 
gondoskodni, akár más befektetési szolgáltatóval kötött állomány átruházás 
útján is. 

5.3.2. Az állomány átruházáshoz az MNB engedélye szükséges, amely azonban nem 
pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. Az állomány átruházási 
szerződésre - amennyiben arra a Bank végelszámolásának vagy 
felszámolásának kezdeményezése miatt kerül sor - a Ptk. tartozásátvállalásra 
vonatkozó szabályai alkalmazandók azzal, hogy a szerződések átruházásához a 
Befektetők hozzájárulása nem szükséges. 

5.3.3. Ha a Bank tevékenységének korlátozására vagy felfüggesztésére, illetőleg a 
kereskedési jogának felfüggesztésére sor kerül, a Bank köteles az MNB 
határozatának kézhezvételét követő két napon belül két országos napilapban 
közzétett hirdetmény útján a Befektetők figyelmét felhívni. 
 

 5.4 Az állomány átruházás befektetői hozzájáruláshoz kötött esetei 
 

5.4.1. Amennyiben az állomány átruházásra nem az 5.4.2. pontban meghatározottak 
miatt kerül sor, a Bank, mint átruházó köteles az átruházásról rendelkező 
szerződés hatályosulása előtt a Befektetőket értesíteni. 

5.4.2. A Befektető jogosult az átvevő személyétől eltérően meghatározni azt a 
befektetési szolgáltatót, amelynek szolgáltatásait a későbbiekben igénybe 
kívánja venni. 

5.4.3. Az 5.4. és az 5.5. pont szerinti állomány átruházás költségeit, díjait a Bank viseli, 
azok a Befektetőkre nem háríthatók át. 
 

 
 
 

6. Kapcsolódó tevékenységek 
 
 6.1 Értékpapír-letétkezelés 

 
6.1.1. A Bank kiegészítő szolgáltatásként letétkezelési tevékenységet is folytat. A 

letétkezelési tevékenység körében a Bank vállalja díjfizetés ellenében, hogy a 
nyomdai úton előállított értékpapírt szerződés tartama alatt megőrzi, 
nyilvántartja, kiadja, és vállalja a kamat, az osztalék, a hozam, és a törlesztés 
beszedését. 

6.1.2. A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a letétbe helyezett pénzt vagy 
értékpapírt elkülönítetten kezeli és azt csak az adott Befektetővel kötött 
szerződés teljesítésénél használja fel. A letétbe helyezett pénzre a Bank 
kamatot nem fizet. 

6.1.3. Értékpapír letétkezelése esetén a Banknak a neki járó díj erejéig visszatartási 
joga van. Ez a jog a Bankot megilleti sajátszámlás értékpapír ügyleteknél 
követelései erejéig a Befektetővel szemben. 
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6.1.4. A Bank Felügyeleti engedélyének visszavonása esetén a Bank jogosult a 
szerződéstől elállni, de felmerült költségei megtérítésére igényt tarthat. 

6.1.5 Az értékpapír-letétkezelési tevékenységért a Bankot a kondíciós listában 
feltüntetett díj illeti meg.  

6.1.6. A Bank köteles bármely időpontra vagy időszakra vonatkozóan a Befektető 
kérésére a számlakivonatot a Befektető rendelkezésére bocsátani.  

 

 6.2 Értékpapír letéti őrzés 
 

6.2.1. A Bank írásbeli szerződés alapján díjfizetés ellenében vállalja az értékpapírok 
letéti őrzését. 

6.2.2. A Bank a letéti őrzésért letéti díjat számol fel. Ennek mértéke megegyezik az 
általános letéti díjjal. 

6.2.3. Érkezett transzfer esetén a Bank a letétre vonatkozó feltételek szerint az 
értékpapírokat automatikusan letéti őrzésbe veszi letéti őrzés díjának fizetése 
ellenében. 

6.2.4. A letéti őrzés díjának mértéke az üzlethelyiségben kifüggesztett kondíciós lista 
szerint, az értékpapírok névértékére vetített díj. 

6.2.5. A Bank a letéti őrzés díját minden negyedévben az előző negyedévre 
vonatkozóan kiszámítja és ezen összeggel a Befektető számláját megterheli a 
negyedévet követő hónap 15. munkanapjáig. 

6.2.6. A letét ideje alatt a Bank letéteményes felelősségével tartozik a Befektetővel 
szemben. 

6.2.7. A Befektetővel kötött letétkezelési szerződés alapján a Bank nem garantálja, 
hogy a letett értékpapíroknak megfelelő, azonos címletezésű és sorszámú 
értékpapírokat szolgáltatja ki a Befektetőnek. (gyűjtő letét) 

6.2.8. A Bank a Befektetővel kötött szerződés kifejezett rendelkezése esetén, 
kötelezettséget vállal arra, hogy az átvételkor meghatározott címletezésű, 
sorszámú értékpapírokat adja ki a Befektető részére (egyedi letét). 

6.2.9. Amennyiben a Befektető egyedi letétként kívánja kezeltetni az általa letett 
papírokat, úgy vállalnia kell ennek további költségeit. 

6.2.10. A letéti őrzés díját a kondíciós lista tartalmazza, változása nem minősül az 
Üzletszabályzat módosításának. 

6.2.11. A Befektető jogosult a megbízást 2 munkanapos felmondási idővel, a Bank 
pedig 15 munkanapos határidővel felmondani.  

6.2.12. A megbízás megszűnésekor a Bank a megbízás tárgyát képező értékpapírt a 
megbízás nélküli ügyvitel és a jogalap nélküli birtoklás szabályai szerint 
birtokában tartja. Amennyiben a Befektető a megszűnés napját követő 1 
hónapon belül az értékpapírt nem veszi át, a Bank írásban felszólítja az 
értékpapír 1 hónapon belüli átvételére. A felszólításban megjelölt határidő 
eredménytelen lejártát követően a Bank az értékpapírokat értékesíti, a vételárból 
a letéti díj, esetleges más, a Bank oldalán az ügylettel összefüggésben felmerült 
költségek erejéig a Bank kielégítést kereshet. 

 

 6.3 Letétben kezelt és a dematerializált értékpapírokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 

 
6.3.1. 

 
Értékpapír transzfer: 

 A transzfer megbízás alapján a Bank a számlatulajdonos Befektető számláján 
nyilvántartott értékpapírok egy részét vagy egészét a Befektető rendelkezése 
szerint a Banknál vezetett másik számlára, illetve másik befektetési 
szolgáltatóhoz helyezi át. 

 A transzfer megbízás tartalmazza az áthelyezendő értékpapír nevét, típusát, 
alapcímletét, névértékét, a nyilvántartás módját (pl. letéti számla), továbbá az 
áthelyezés típusát (pl. számlán belüli átvezetés). 
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 Nyomdailag gyártott értékpapír kizárólag értékpapír letéti számláról értékpapír 
letéti számlára, dematerializált értékpapír értékpapírszámláról 
értékpapírszámlára transzferálható. 

 A transzfer megbízás teljesítéséért a Bank jogosult felszámítani a kondíciós 
listában közzétett transzferálási díjat. 

6.3.1.1. Értékpapír transzfer indítás más befektetési szolgáltatóhoz: 
 A megbízás megadásáról a Befektető, a transzfer indításról a Bank tájékoztatja 

a fogadó befektetési szolgáltatót. 
 A transzfer megbízások teljesítése érdekében a Bank legkésőbb a megbízást 

követő munkanapon eljár. 
 A más befektetetési szolgáltatóhoz adott transzfer megbízás a tárgynapját 

követően nem vonható vissza, illetve nem módosítható.  
 A befektetés állomány igazolása szempontjából a nyilvántartás utolsó napja a 

megbízás napjával azonos. A jóváírandó számla szempontjából érvényes 
értéknapot a jóváírandó számla vezetője határozza meg. 

 A Bank kizárja felelősségét a megbízás teljesítése során igénybevett bármely 
közreműködő vagy a kedvezményezett számla vezetőjének késedelme vagy 
nem megfelelő eljárása által a Befektetőnek okozott bárminemű kár 
vonatkozásában. 

6.3.1.2. Értékpapír transzfer fogadás más befektetési szolgáltatótól: 
 A Bank a Bankhoz érkezett értékpapír transzfert a Befektető részére abban az 

esetben írja jóvá, ha a Befektető a Banknál - az értékpapír(ok) típusától függően 
- értékpapír- vagy értékpapír letéti számlával rendelkezik.  

 A számlával nem rendelkező Befektető részére érkező értékpapírok jóváírására 
a Befektető által történő számlanyitást követően kerül sor. A transzfer 
megbízáson fel nem tüntetett számlaszámú, illetve nem azonosítható 
számlaszámú Befektető részére érkező értékpapírok jóváírására a számlaszám 
Befektető általi közlését követően kerül sor. Ennek hiányában a Bank az 
értékpapírokat visszatranszferálja a küldő befektetési szolgáltatóhoz. 

 A Bank az értékpapírokat a transzfer megérkezésének értéknapjával, illetve, 
amennyiben ez későbbi, a számla megnyitásának napjával írja jóvá. 

 A KELER Zrt-nél alletétben kezelt értékpapírok transzferálása esetén a Bank a 
Befektető számláján azzal a nappal írja jóvá az értékpapírokat, amelyen a 
KELER Zrt. számlakivonata az adott értékpapírok Bankhoz történt áthelyezését 
igazolja. 

6.3.1.3. A Banknál vezetett másik számlára történő átvezetés: 
 A számlatulajdonos Befektető a Bank által vezetett számlájáról, más 

számlatulajdonosnak a Bank által vezetett számlára jogosult értékpapír 
átvezetési megbízást adni. Átvezetési megbízás adható számlák között 
gyűjtőszámláról gyűjtőszámlára. 

 Nem adható átvezetési megbízás zárolt alszámláról történő átvezetésre. 
 Az átvezetési megbízást a Bank a megbízás kézhezvételének napján teljesíti, a 

tranzakció értéknapja mind a terhelendő, mind a jóváírandó számla/alszámla 
szempontjából ez a nap. 

 A Bankon belüli transzfer megbízás - tekintettel az azonnali teljesülésre - nem 
vonható vissza. 

 A megbízás teljesítéséért a Bank a kondíciós listában feltüntetett átvezetési díjat 
jogosult felszámítani. 

6.3.2. Banki eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások: 
 A Bank az általa nyilvántartott értékpapírokkal, azok kibocsátójával kapcsolatos 

társasági eseményeket figyelemmel kíséri, és elvégzi a jogszabályokban, illetve 
a KELER Zrt. szabályzatában foglaltak szerint rá háruló feladatokat.  
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 A legjellemzőbb társasági események a következők: 
a) közgyűlés, 
b) osztalék/hozamfizetés, 
c) értékpapír csere, 
d) címletcsere, 
e) értékpapír átalakítás stb. 

 A Bank a társasági események fordulónapjára a KELER Zrt. vagy a kibocsátó 
által elrendelt tulajdonosi megfeleltetéshez az adott értékpapír tulajdonosait 
nevesíti annak érdekében, hogy a Befektetők a tulajdonukban lévő értékpapírok 
által megtestesített jogaikat érvényesíthessék. 

6.3.3. Esedékesség: 
6.3.3.1. Általános szabályok: 
 A gyűjtőelven (gyűjtő letétben vagy értékpapírszámlán) nyilvántartott 

értékpapírok esedékes kamat, osztalék, hozam és tőketörlesztés beszedését és 
a számlatulajdonos Befektető részére történő kifizetését a Bank automatikusan 
vállalja. 

 Az esedékes összegek beszedésekor a Bank a számlatulajdonos Befektető 
nevében és javára jár el. 

 A Bank az esedékesség napjához kapcsolódóan jogosult egy fordulónapot 
meghatározni, amely minden esetben azonos a KELER Zrt. szabályzatában 
vagy a kibocsátó által meghatározott fordulónappal.  

 A számlatulajdonos Befektető a fordulónap zárásakor a számláján nyilvántartott 
értékpapírok után járó esedékes összeg felvételére jogosult. 

 A Befektető javára beszedett összeget a Bank a Befektető számlájához 
kapcsolódó ügyfélszámláján írja jóvá. Az ügyfélszámlán történő jóváírás 
előfeltétele, hogy a kibocsátó az esedékes összeget a Bankhoz átutalja. 

 A Bank kizárja felelősségét abban az esetben, ha a névre szóló értékpapírok 
tulajdonosa törvényi-, alapszabályi, vagy egyéb vonatkozó szabályzat szerinti 
korlátozás miatt nem jogosult az esedékes összegek felvételére. 

6.3.3.2. Értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok esedékessége:  
 Az értékpapír számlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok esedékes 

hozamát a Bank, mint számlavezető köteles beszedni és a Befektető 
ügyfélszámláján jóváírni. 

 Az esedékes hozamok beszedése a KELER Zrt. dematerializált értékpapírokra 
vonatkozó érvényes szabályzata alapján, az abban részletezett határidőknek 
megfelelően történik. 

 A számlatulajdonos Befektető az értékpapír számláján, és ezáltal a KELER Zrt-
nél vezetett központi értékpapírszámla nyilvántartásban a KELER Zrt. 
szabályzatában meghatározott napon záráskor nyilvántartott értékpapíroknak 
megfelelő esedékes összeg felvételére jogosult. 

6.3.3.3. A devizában nyilvántartott értékpapírok esedékességének kifizetése: 
 A Befektető a devizában denominált értékpapírok esedékes hozamára illetve a 

tőkére devizában is igényt tarthat. Ebben az esetben a Bank az ügyfélszámláról 
átutalja az esedékes összeget a nyilatkozatban meghatározott devizaszámlára 
abban a devizanemben, amelyben a kibocsátó az esedékes összeget a Bank 
rendelkezésére bocsátotta. A devizaszámlán történő jóváírás feltételeit a 
számlavezető határozza meg. 

 
 6.4 Befektetési tanácsadás 

 
 A Bank a Befektetővel kötött szerződés alapján vállalja, hogy ellenszolgáltatás 

fejében a Befektetőnek befektetési tanácsot ad. 
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 A befektetési tanács olyan értékelést is magába foglaló, pénzügyi eszközre 
illetve a tőkepiacra vonatkozó elemzés, amelynek célja, hogy ezek ismeretében 
a Befektető olyan döntést hozzon, amely alapján saját vagy más pénzét egyéb 
vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé, 
kockáztassa. 

 A befektetési tanácsadás esetén a Bank figyelmezteti a Befektetőt arra, hogy a 
befektetések nyereségességére igen sok körülmény lehet kihatással, és ezek 
között lehetnek olyanok is, melyet a Bank az elemzés elkészítésekor nem 
vehetett figyelembe. 

 A befektetési tanácsadás során a Bank gondossági kötelmet hoz létre 
ügyfelével, így felelőssége az eredményre nem terjed ki. 

 
 6.5 Értékpapír-számla vezetés 

 
6.5.1 Az értékpapír-számla nyitása: 
6.5.1.1. A Befektetővel megkötött értékpapír keretszerződés alapján a Bank vállalja, 

hogy a Befektető számára értékpapír-fajtánként értékpapír számlát nyit. 
A keretszerződésre, aláírásbejelentő kartonra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók az értékpapír-számla megnyitása esetén. 

6.5.1.2. A Bank a Befektetővel kötött értékpapír-számla szerződés alapján vállalja, 
hogy a Befektető (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált 
értékpapírokat értékpapír-számlán nyilvántartja, kezeli, a Befektető 
szabályszerű rendelkezését teljesíti. A számlán történő jóváírásról, terhelésről 
a számla egyenlegéről a Befektetőt értesíti. 

6.5.1.3. A Bank az értékpapír-számlához kapcsolódó terhelési megbízásokat a 
mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározott ügyfélfogadási időben 
fogadja el. Az aznapi teljesítésre irányuló megbízások közül a déli 12 óráig 
beérkezett megbízásokat a Bank még a tárgynapon teljesíti. Az ezt követően, 
az ügyfélfogadási időn belül befogadott megbízásokat a Bank a 
számlatulajdonos megbízásában feltüntetett időpontban, ennek hiányában 
legkésőbb a következő munkanapon hajtja végre.  

6.5.1.4. A Bank a megbízási keretszerződés alapján teljesített ügyletekről, a 
terhelésekről és jóváírásokról, a letétben lévő értékpapírok darabszámáról és 
névértékéről, az Ügyfél számláinak egyenlegéről havonta tájékoztatja 
(Értékpapír-egyenlegközlő, -számlakivonat; továbbiakban együttesen: kivonat) 
a Befektetőt, amennyiben a hónap során a Befektető számláin változás történt. 
Amennyiben nem történt mozgás az értékpapírszámlán az adott hónapban, a 
Bank csak az értékpapírszámla egyenlegéről tájékoztatja a Befektetőt. Az 
értesítés tartalmazza a tárgyhónap-végi állapotot. A Bank a kivonatot a 
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig bocsátja rendelkezésre. 
Az értesítés módja megegyezik a Befektető által a megbízási 
keretszerződésben megjelölt értesítési móddal. 
Az értesítés történhet postai úton vagy tartós adathordozón keresztül a 
Befektető kifejezett rendelkezése alapján. A Befektető kifejezett rendelkezése 
hiányában a Bank kivonatot postai úton küldi meg a Befektető részére. 
A Befektető rendelkezhet úgy is, hogy a Bank a kivonatot, egyéb 
dokumentumot őrizze és azt a Befektető személyesen kívánja átvenni. A Bank 
fizetési felszólítást, illetve felmondást ez esetben is jogosult a Befektető címére 
kézbesíteni. 
A kivonat rendelkezésre bocsátásának díját a vonatkozó kondíciós lista 
tartalmazza. 

6.5.1.5. A számlakivonat az értékpapírok tulajdonjogát harmadik személyek felé a 
kiállítás időpontjára vonatkozólag igazolja, a számlakivonat át nem ruházható 
és nem lehet engedményezés tárgya. 
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6.5.1.6. Az értékpapír-számlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti 
rendelkezési jog együttesen vagy a tulajdonosok által választott és a Banknak, 
mint számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján gyakorolható. 

6.5.1.7. Ha a Befektető csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, 
a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy 
a végelszámoló jogosult. 

6.5.1.8. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való 
közzététele után a Bank csak a jogszabályban meghatározott személyektől 
fogadhat el rendelkezést. A vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló 
nevét, kirendelését, kijelölését követő három napon belül a Befektető köteles a 
Banknak bejelenteni. Az előző mondatba foglalt kötelezettség nemteljesítése 
vagy késedelmes teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül és az ebből 
eredő károkért a Bank nem felel.  
A rendelkezésre jogosultak aláírás mintáját a Bankkal az értékpapír-számla 
szerződés megkötésekor a szerződés mellékletét képező kartonon fel kell 
tüntetni. 

6.5.2. Zárolt értékpapír alszámla: 
6.5.2.1. A Bank zárolt alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet 

jogszabály bírósági hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik 
személyt megillető jog terhel. 

6.5.2.2. Az alszámlán meg kell jelölni a zárolás jogcímét – így különösen óvadék, 
zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás – és azt a személyt, 
akinek javára azt bejegyezték. 

6.5.2.3. Az alszámláról kiállított számlakivonatot a Bank megküldi a Befektetőnek és 
annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az 
érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. Ugyanígy kell eljárni a 
jogosultság bejegyzésének törlése esetén is. 

6.5.2.4. Az alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, ha a zárolásra okot 
adó körülmény megszűnt. Ez esetben Bank az értékpapírt haladéktalanul 
visszavezeti az értékpapír-számlára. 

6.5.2.5. Ha a Befektető a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, 
a Bank gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével 
az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett 
értékpapír-számlához kapcsolódó zárolt értékpapír-alszámlán. 

6.5.2.6. Ha az a személy, akinek javára a zárolás történt, igazolja, hogy az értékpapír 
tulajdonjogát megszerezte, a Bank haladéktalanul gondoskodik az 
értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír-számlára történő 
átutalásáról. 
Ha a zárolás időtartama alatt a kibocsátó a dematerializált módon előállított 
részvényt nyomdai úton előállított részvénnyé alakítja át, úgy a kibocsátó a 
nyomdai úton előállított részvényt a Bank kérésére a Bank részére adja át. 

6.5.3. Az értékpapír-számla megszűnése: 
6.5.3.1. Az értékpapír-számlaszerződést a Befektető bármikor határidő nélkül 

felmondhatja, a felmondás – a számla kimerülése kivételével – azonban csak 
akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl. Az értékpapír-
számlaszerződés abban az esetben is megszűnik, ha a számla egyenlege 0, 
és 12 hónapon keresztül a számlán semmilyen forgalom nem realizálódik. A 
számla megszűnéséről a Bank írásban értesíti az Ügyfelet. 



KDB Bank Európa Zrt. 

35 
 

6.5.3.2. A Bank a szerződést harmincnapi felmondással akkor szüntetheti meg, ha 
tevékenységével felhagy, vagy a Befektető a számlavezetéshez kapcsolódó 
fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Bank a 
felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Befektetőt, hogy a felmondási idő 
alatt jelölje meg az új számlavezetőt. 
Amennyiben a Befektető a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési 
kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti, új számlavezető 
kijelölése hiányában a Bank jogosult az értékpapír számlát megszüntetni, és 
annak egyenlegét az általa vezetett gyűjtőszámlán saját számlájától 
elkülönítetten, azonosítható módon nyilvántartani a jogosult költségére és 
veszélyére. A gyűjtőszámlán elkülönített egyenleg vonatkozásában a Bankot 
kizárólag őrzési kötelezettség terheli az új számlavezető bejelentéséig. Új 
számlavezető bejelentéséig a Bank által gyűjtőszámlán elkülönített egyenleg 
vonatkozásában kibocsátó kérelme vagy a Felügyelet határozata alapján 
elrendelt tulajdonosi megfeleltetési kötelezettsége a jogosult adatainak átadása 
tekintetében a Banknak szünetel, valamint tulajdonosi igazolás kiállítására a 
Bank nem kötelezhető. 
Amennyiben a Bank a tevékenységével felhagy és a Befektető ismételt 
felhívás ellenére nem gondoskodik új számlavezető kijelöléséről, a 
tevékenységével felhagyó Bank gondoskodik új számlavezető kijelöléséről a 
Befektető költségére. Az új számlavezető a Befektető történő szerződéskötésig 
az előző bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el. 

6.5.3.3. A felmondás csak írásban érvényes.  
 

 
 6.6 Ügyfélszámla vezetés 

 
6.6.1 Ügyfélszámla nyitása: 
6.6.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.1.2. 

A Befektetővel megkötött értékpapír keretszerződés alapján a Bank vállalja, 
hogy a Befektető számára ügyfélszámlát nyit, kivéve, ha az Ügyfél a 
keretszerződésben úgy nyilatkozik, hogy a befektetési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó pénzforgalom nyilvántartása történhet az Ügyfél számára vezetett 
fizetési számlán is.  
Amennyiben a Befektető nyilatkozata alapján a Bank a Befektető, mint 
számlatulajdonos részére vezetett számlán tartja nyilván és kezeli a 
befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzeszközöket is, akkor az 
ügyfélszámlára vonatkozó, jelen fejezetben leírt szabályok helyett a Bank 
pénzforgalmi üzletszabályzata az irányadó. 
A keretszerződésre, aláírásbejelentő kartonra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók az ügyfélszámla megnyitása esetén. 

6.6.1.4. 
 

Az ügyfélszámla a Befektetőnek csak a Bank által végzett befektetési 
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, értékpapírban foglalt 
kötelezettségén alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására 
szolgál. A Bank az ügyfélszámla vezetésére vonatkozó külön jogszabályokat 
az ügyfélszámla nyitása és vezetése tekintetében maradéktalanul betartja. 

6.6.1.5. 
 

Az ügyfélszámlán lévő, le nem kötött készpénz állomány után a Bank nem 
fizet kamatot. 

6.6.1.6. Az ügyfélszámláról kizárólag befektetési szolgáltatás igénybevételével 
összefüggően, illetve - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a 
számlatulajdonos nevére szóló hitelintézetnél vezetett fizetési számlára 
történhet átutalás.  

6.6.1.6. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, akkor az ügyfélszámlával 
kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás vagy 
készpénzfizetés alkalmazható. 
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6.6.1.7. Az átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül is benyújtható. A Bankkal 
történő megállapodás alapján az átutalás értéknap feltüntetésével is 
benyújtható. Ebben az esetben az ügyfélszámlán történő terhelés e napon 
történik. 

6.6.1.8. Ha az ügyfélszámlán lévő pénzügyi fedezet nem teszi lehetővé valamennyi 
esedékes megbízás teljesítését, a számlavezető az érkezés sorrendjét veszi 
figyelembe a megbízások teljesítésénél, ha a számlatulajdonos eltérően nem 
rendelkezik. 

6.6.1.9. Az ügyfélszámlához kapcsolódó készpénzfizetés a Bank pénztáránál 
a) történő készpénzbefizetéssel, vagy 
b) készpénzfelvételi utalvány útján történő készpénzkifizetéssel 
teljesíthető. 

6.6.1.10. Az ügyfélszámláról történő készpénzfelvételre és készpénzfelvételi igény 
bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket a Bank pénzforgalomhoz 
kapcsolódó kondíciós listái tartalmazzák. 

6.6.1.11. A Bank a számlatulajdonost az ügyfélszámlán történt terhelésről, illetőleg 
jóváírásról írásban - vagy az Ügyféllel kötött külön megállapodás alapján más 
módon (pl. elektronikus úton) - számlakivonattal értesíti. A számlakivonatnak 
tartalmaznia kell a számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges 
valamennyi adatot. 

6.6.1.12. A Bank a számlán végrehajtott műveletről számlakivonatot állít ki és azt a 
számlatulajdonosnak megküldi. 

6.6.1.13. Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve 
végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a 
vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. 

6.6.1.14. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban 
való közzététele után a számlavezető csak a jogszabályban meghatározott 
személyektől fogadhat el rendelkezést. A vagyonfelügyelő, a felszámoló, a 
végelszámoló nevét, kirendelését, kijelölését követő három napon belül a 
számlatulajdonos köteles a Banknak bejelenteni. Az előző mondatba foglalt 
kötelezettség nemteljesítése vagy késedelmes teljesítése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és az ebből eredő károkért a Bank nem felel.  

6.6.1.15. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a Bankkal az értékpapír-számla 
szerződés megkötésekor a szerződés mellékletét képező kartonon fel kell 
tüntetni. 

6.6.2. Az ügyfélszámla megszűnése: 
6.6.2.1. Az ügyfélszámla megszűnik, ha az értékpapírszámla megszűnik. Az 

ügyfélszámla megszűnésére egyebekben az értékpapírszámla 
megszűnésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.  

 
 6.7 Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetése  
 
6.7.1. 

 
A Bank, a nyugdíj-előtakarékoskodó Befektető megbízásából, a Befektető 
pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési 
ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására a 
Nyesztv. alapján nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát és nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámlát (együttesen: nyugdíj-előtakarékossági 
számlák) nyit és vezet. 
 

6.7.2. Nyugdíj pénzszámla vezetésére vonatkozó megállapodás kizárólag nyugdíj 
értékpapírszámla vezetésére vonatkozó megállapodással együtt köthető. 
Nyugdíj pénzszámla kizárólag magyar forintban vezethető. 
A nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj 
értékpapírszámla javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként 
nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. 
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6.7.3. Nyugdíj értékpapírszámla vezetésére vonatkozó megállapodás kizárólag 
nyugdíj pénzszámla vezetésére vonatkozó megállapodással együtt köthető. 
A nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok fedezetként nem ajánlhatók 
fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. 

6.7.4. A Bankot díjazás illeti meg a nyugdíj-előtakarékossági számlákon bonyolított 
egyes ügyletek után. A díj mértékét – az adott tranzakcióhoz kapcsolódóan – a 
mindenkori Kondíciós lista tartalmazza, amely a Bank fiókjainak ügyfélterében 

és hozzáférhető. 
6.7.5. A nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan a Befektető a Bankkal 

kizárólag az alább felsorolt dematerializált pénzügyi eszközökre köthet 
ügyletet, úgymint: 

a) Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (a 
továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési 
értékpapírra,  
b) magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára 
bevezetett értékpapírra,  
c) a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott 
állampapírra, és  
d) pénzpiaci eszközre vonatkozó ügyletre. 

6.7.6. A nyugdíj-előtakarékossági számlák kizárólag írásban mondhatóak fel. A 
Befektető előtakarékoskodó a Banknál vezetett nyugdíj-előtakarékossági 
számlákat csak együtt mondhatja fel. 

6.7.7. A nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozó szerződések 
létrejöttével, módosításával kapcsolatos egyéb feltételeket a 2. sz. 
mellékletben csatolt szerződésminták tartalmazzák. 

 
 6.8 Kifizetőhelyi tevékenység árfolyamnyereség-adó, kamatadó és 

osztalékadó vonatkozásában 
 

6.8.1. Minden osztalék kifizetésekor, illetve a Banknál történő befektetésekből 
származó árfolyamnyereség vagy kamatjövedelem esetén a Bank (mint 
kifizetőhely) az SZJA törvényben és az Adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott módon jár el. 

6.8.2. Az adó mértékének megállapításához, amennyiben a tulajdonszerzés nem a 
Banknál történt a Befektetőnek bizonyító irat átadásával kell igazolnia a 
beszerzési vagy jegyzési árat. 

6.8.3. Amennyiben a Befektető ilyen irattal nem rendelkezik, a Bank, mint kifizetőhely 
az árfolyamnyereség megállapításánál beszerzési árnak a mindenkori SZJA 
törvényben meghatározott értéket tekinti. A beszerzési ár igazolását minden 
esetben a Befektetőnek kell kezdeményeznie. 

6.8.4. Az adó kiszámításánál a Bank az SZJA törvény előírásai szerint jár el. A Bank 
az árfolyamnyereség-, kamat és osztalékadó levonásáról nyilvántartást készít és 
az év végi állapotot tükröző igazolást a következő év január 31-ig a Befektető 
részére elkészíti. 

6.8.5. Évközi kimutatás elkészítésének díja a Bank kondíciós listájában megállapított - 
a kimutatás kérésének időpontjában hatályos - díj, amelyet a kimutatás 
kérésekor köteles a Befektető befizetni. 
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7. Értelmező rendelkezések 

 
 
A befektetési szolgáltató tevékenység során alkalmazott egyes fogalmak definíciója: 
 
ÁKK Rt.: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Államkötvény: Az állam által hosszúlejáratú hitelszükségletének fedezetére kibocsátott, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. 
Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank 
Aukció: A forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa 
meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi 
ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek 
Bank: KDB Bank Európa Zrt. 
Befektetési jegy: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. számú törvényben meghatározott 
módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba 
hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában 
meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. 
BÉT: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 
Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény. 
Bruttó árfolyam: A kötvényeknek felhalmozódott kamatot is tartalmazó árfolyama. 
Bruttó névérték: A kötvénynek törlesztő részletekkel nem csökkentett névértéke. (eredeti 
névérték) 
Dematerializált értékpapír: A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, 
elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi 
kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.  
Elsődleges Állampapír Forgalmazó: Az ÁKK Zrt-vel elsődleges forgalmazói szerződést 
kötött cég, mely a szerződés alapján, annak hatálya alá tartozó értékpapírokra nézve 
különleges, a szerződésben vállalt kötelezettségek szerinti feltételekkel köt üzletet az 
ügyfelekkel. 
Elsődleges állampapír forgalmazói szerződés: Az ÁKK Zrt. és az Elsődleges Állampapír 
Forgalmazó között kötött szerződés, mely a forgalmazóra nézve különleges kereskedési 
szabályokat állapít meg, mely kereskedési szabályok kiterjednek a forgalmazó és a 
Befektető közötti ügyletekre is. 
Az elsődleges állampapír forgalmazói szerződés hatálya alá tartozó értékpapírok: Az 
ÁKK Zrt. által erre kijelölt az Állam által 1996. január 3. után nyilvánosan meghirdetett és 
nyilvánosan kibocsátott Államkötvény és Kincstárjegy, kivéve a Lakossági Kincstárjegy és a 
Lakossági Takarékjegy. 
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. számú 
törvény. 
KELER Zrt.: Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Kincstárjegy: A kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően kibocsátott, az abban meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. 
Kötvény: a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott, az abban meghatározott 
hitelviszonyt megtestesítő, névre szóló értékpapír. 
MNB: Magyar Nemzeti Bank 
Nettó árfolyam: A kötvényeknek - kamatfizetés óta felhalmozódott kamatot nem tartalmazó 
- árfolyama.  
Nettó névérték: A kötvénynek a - kibocsátás illetve az utolsó kamatfizetés óta esedékessé 
vált - törlesztő részletekkel csökkentett névértéke, melyre a kibocsátónak lejáratig az előre 
megállapított időpontokra törlesztési és kamatfizetési kötelezettsége áll fenn. 

Nyesz tv: 2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról 
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Pénzügyi eszköz: 
a) az átruházható értékpapír, 
b) a pénzpiaci eszköz, 
c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, 
d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős 
ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott 
ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy 
pénzben kiegyenlíthető, 
e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-
megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell 
kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben 
kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 
f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más 
származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal 
szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, 
g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, 
áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint 
bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem 
kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy 
rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 
h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, 
i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, 
j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású 
gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide 
nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, 
k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, 
intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi 
származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott 
piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 
elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési 
kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében 
meghatározott származtatott ügylet. 
OTC: Tőzsdén kívüli értékpapírpiac. 
Részvény: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvényben ekként 
meghatározott, tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, 
forgalomképes értékpapír. 
Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény. 
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MELLÉKLETEK 
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1. A KDB BANK EURÓPA ZRT. JELENLEG HATÁLYOS VONATKOZÓ HIRDETMÉNYEI 

 
 
A Bank honlapján található alábbi hirdetmények: 

 Előzetes tájékoztató a befektetési szolgáltatásokról 

 Kondíciós lista a befektetési szolgáltatásokra 

 Ügyfélminősítési tájékoztató 

 NYESZ adózással kapcsolatos tájékoztató 

 NYESZ adózással kapcsolatos tájékoztató ügyfél általi felmondás előtt 

 Tájékoztató az ügyfél azonosítás rendjéről 

 Kondíciós lista magánszemélyek részére 

 Kondíciós lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére 

 Kondíciós lista vállalatok és egyéb szervezetek részére 

 Kondíciós lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan vállalatok és egyéb 
szervezetek részére 
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2. SZERZŐDÉSMINTÁK 

 
Megbízási keretszerződés 

 

Sorszám:  

 
amely létrejött egyrészt a KDB Bank Európa Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-
46.), mint bank, továbbiakban Bank, másrészt  

 
Név:  

Cég esetében rövidített név:  

Fizetési számla száma:  Devizanem:  

Születési név:  

Anyja neve, szül. hely, idő:  

Állampolgárság:  

Cím/Székhely/fióktelep:  

Külföldi állampolgár esetében 
magyarországi tartózkodási 
hely: 

 

Levelezési cím:  

Azonosító okmány 
száma: 

 
Adószám: 

 

Cégjegyzékszám/ 

nyilvántartási szám: 

 

Főtevékenység:  

Cégképviseletére jogosultak 
neve, beosztása: 

 

Kézbesítési megbízott 
esetében azonosításra 
alkalmas adatok:  

 

Telefon:  Fax:  

Jelszó:  Értesítés módja: posta / tartós adathordozó / 
bankban marad 

 

 
mint ügyfél, továbbiakban Ügyfél, között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy javára díjazás ellenében Értékpapírszámlát nyisson 

és vezessen. A Bank az Ügyfél részére értékpapír-fajtánként egy értékpapír számlát 
vezet, melyek az egyes értékpapír-fajták elkülönített kezelését, nyilvántartását lehetővé 
teszik. Jelen szerződéssel a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél 
tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a megnyitott értékpapír számlán nyilvántartja 
és kezeli, az Ügyfél szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt 
jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről az Ügyfelet a Bank befektetési 
szolgáltatásokra vonatkozó általános üzleti feltételeinek (továbbiakban: Üzletszabályzat) 
és ezen szerződésnek megfelelően értesíti.  
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2. A Bank vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő, a Banknál letétbe helyezett 

értékpapírokat, az Ügyfél utasításainak megfelelően kezeli. 
Ennek keretében a Bank többek között: 
- az Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírokat Értékpapír letéti számlán nyilvántartja. 
- az Ügyfél javára elvégzi, a jelen szerződés alapján letétben levő, értékpapírokon 

alapuló esedékes követelések beszedését a mindenkori jogi szabályozás figyelembe 
vételével. 

- az Ügyfél kérésére letétben levő részvényeiről közgyűlési letéti igazolást állít ki, a 
letett részvények egyidejű zárolása mellett. 

A Bank a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés 
megfelel-e a jelen szerződésben, és a Bank Üzletszabályzatában előírt feltételeknek. 

 
3. Az Ügyfél a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 148. §-a alapján kifejezetten 

és visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység 
és kiegészítő szolgáltatások igénybevételéhez illetve az Értékpapírszámlához kapcsolódó 
pénzforgalmát az ezen szerződésben meghatározott forint fizetési számláján bonyolítsa 
le. Az Ügyfél összes, a befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcsolódó pénzeszközére vonatkozóan felhatalmazza a Bankot, hogy 
azokat külön rendelkezés nélkül, automatikusan jóváírja a jelen szerződésben 
meghatározott fizetési számlájára.  

 
4. A jelen szerződés alapján teljesített ügyletekről, a terhelésekről és jóváírásokról, a 

letétben lévő értékpapírok darabszámáról és névértékéről, az Ügyfél számláinak 
egyenlegéről a Bank havonta tájékoztatja (Értékpapír egyenlegközlő, fizetésiszámla-
kivonat; továbbiakban együttesen: kivonat) az Ügyfelet, amennyiben a hónap során az 
Ügyfél számláin változás történt. Amennyiben nem volt mozgás az értékpapírszámlán az 
adott hónapban, a Bank az értékpapírszámla egyenlegéről tájékoztatja az Ügyfelet. Az 
értesítés tartalmazza a tárgy hónapvégi állapotot. A kivonatot a tárgyhónapot követő 
hónap 15. napjáig kell az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. 

 Az értesítés módja megegyezik az Ügyfél által megjelölt értesítési móddal. 
 A jelentések kézbesítésétől számított 5 napon belül az Ügyfél írásban értesítheti a 

Bankot, ha az abban foglaltakkal nem ért egyet. A határidő elmulasztását a felek 
jogvesztőnek tekintik.  

 
5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó bármely 

szolgáltatásért a Bank ezen szolgáltatásokra mindenkor hatályos Kondíciós listájában 
meghatározott díjakat és költségeket tartozik a Banknak megfizetni. A mindenkori 
esedékes díjakkal, költségekkel a Bank jogosult a Számlatulajdonos ezen szerződésben 
meghatározott fizetési számláját külön rendelkezés nélkül, automatikusan megterhelni. A 
Bank felhívja az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzat és a mindenkor hatályos Kondíciós 
listában meghatározott díjakra, költségekre és jutalékokra, valamint azok megfizetésére 
vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. 

 A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatnak a szerződések egyoldalú és 
közös megegyezéssel való módosítására, a megbízás megtagadására és a szerződés 
felmondására vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a figyelemfelhívást tudomásul veszi. Az 
Értékpapír- és Értékpapír-letéti számlát valamint a Megbízási keretszerződést nem 
szünteti meg az a körülmény, ha az Értékpapírszámlán eszközök, értékpapírok 
nyilvántartására nem kerül sor.  

 
6. Jelen szerződést a Bank az Ügyfél felszólítás ellenére meg nem fizetett tartozása esetén 

30 (harminc) napos felmondási idővel megszüntetheti, egyben felhívja az Ügyfelet az 
Értékpapír- és Értékpapír-letéti számlán nyilvántartott eszközökről történő rendelkezésre.  

 Az Ügyfél bármikor, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni az Értékpapír- vagy 
Értékpapír-letéti számlát, amennyiben minden, az igénybevett befektetési- és kiegészítő 
befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettségét és az Értékpapírszámlával 
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kapcsolatos összes, a megszüntetés napjáig felmerült költséget, díjat megfizeti, és a 
nyilvántartott értékpapírjait más számlavezetőhöz transzferáltatja. 

 

7. Jelen szerződésben megadott adatokban történő változásokat az Ügyfél haladéktalanul 
bejelenti a Banknak. Ennek elmulasztásából eredő bármely kárt az Ügyfél viseli. 

 
8. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
 
9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei (a 

továbbiakban: „ÁÜF”), valamint az Üzletszabályzat rendelkezései, továbbá a KELER Zrt. 
szabályzataiban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, 
hogy a Bank a szerződéskötés alkalmával lehetővé tette számára az ÁÜF, és az 
Üzletszabályzat megismerését, továbbá tudomással bír arról, hogy e dokumentumok 
nyilvánosan hozzáférhetők a Bank internetes honlapján (www.kdbbank.eu) és a Bank 
ügyfelek számára nyitva álló üzlethelyiségeiben. Az Ügyfél az e dokumentumokban 
foglalt általános szerződési feltételeket a Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.  

 
10. A Bank felhívja a figyelmét az Ügyfélnek, hogy a pénzügyi eszközök kereskedelmének 

üzletága magas kockázatú és egyáltalán nem garantálható nyereség a pénzügyi 
eszközök befektető általi adásvétele során, sőt a befektetőknek a komoly veszteség 
kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a pénzügyi eszközök árának gyors és 
előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására vonatkozik. A Megbízó jelen 
szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a 
Megbízott tájékoztatást adott az általa kínált pénzügyi eszközök, befektetési 
szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások köréről, valamint eleget tett a befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény 43. §-ában előírt 
előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A Kockázatfeltáró nyilatkozat az értékpapír 
befektetések kockázati tényezőit, a különböző befektetések kockázati elemeit vázolja. Az 
Ügyfél kijelenti, hogy a kockázati tényezők tudatában hozza meg befektetési döntéseit és 
vállalja ezek következményeit.  

 
11. Az esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek 

sikertelensége esetén a szerződő felek a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
 
Dátum: 
 
 
 

Ügyfél Bank 
KDB Bank Európa Zrt. 

 
 
 
Mellékletek: 
1. Kockázatfeltáró nyilatkozat 
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OTC adásvételi szerződés 
            
          Sorszám:  
 
 amely létrejött: 

 Név:   
Cím/ Székhely:   

 Azonosító:   
 Adószám:    
 Cégjegyzékszám: 
mint ELADÓ/VEVŐ*  

valamint 

a KDB Bank Európa Zrt  (Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)  
mint ELADÓ/VEVŐ* 
 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

értékpapír neve:   
lejárata :  
fajtája:  
darabszáma:     db 
össznévértéke:     Ft 
hozam:       % 
nettó árfolyam :     % 
bruttó árfolyam:     %   
bruttó árfolyamérték:     Ft  
értéknap:  
pénz teljesítés módja:                                                 pénzügyi teljesítés dátuma:

   

é.p. teljesítés módja:                        ép. teljesítés dátuma:

   

megjegyzés:   

 

1. Eladó eladja, Vevő megveszi az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, fent 
megnevezett értékpapírokat. 
 
2. Eladó szavatol az adásvétel tárgyát képező értékpapírok hiány-, per- és 
tehermentességéért. 
 
3. Eladó kötelezi magát, hogy a fent részletezett értékpapírokat a teljesítési határidő 
lejártáig Vevőnek leszállítja. 
 
4. Vevő kötelezi magát, hogy a vételárat a teljesítési határidő lejártáig Eladó számára 
kifizeti. 
 
5. Eladó/Vevő* hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet az 
állampapír jegyzés, az aukciós megbízás és más állampapírral kapcsolatos 
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szerződés szabályszerűségének vizsgálata keretében, kizárólag e körben a 
személyes adataimat megszerezhesse és kezelhesse. 
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. Per esetén a felek alávetik magukat a Pénz- és 
Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. 
 
 
Dátum: 
 

Eladó/Vevő* Eladó/Vevő* 

KDB Bank Európa Zrt. 
 
 
*a megfelelő rész aláhúzandó 
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Szerződés Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és Nyugdíj-előtakarékossági 

értékpapírszámla vezetésére  
 
 

amely létrejött egyrészről  
Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Szül. hely és idő: 
Állampolgárság: 
Szig. szám /útlevél szám: 
Cím: 
Levelezési cím: 
Adóazonosító jel: 
  
(továbbiakban: ”Ügyfél”),  
 
másrészről a  
KDB Bank Európa Zrt. 
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 
adószám: 10326556-2-44  
(továbbiakban: ”Bank”) 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:  
 
 
2. Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetése  
 
2.1. A Bank az Ügyfél pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus 
nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír 
forgalmának lebonyolítására az alább meghatározott számlaszámon a nyugdíj-
előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény (Nyesz tv.) alapján 
forintban vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát, és nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámlát (együttesen: nyugdíj-előtakarékossági számlák) 
nyit és vezet.  
 
A hatályos személyi jövedelem adóról szóló 1995. évi CXVII.tv. 3. § (76) szerint: 
„Nyugdíj-előtakarékossági számla: a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 
törvényben meghatározott számlavezető által vezetett, az említett törvény szerinti 
számlák együttese, feltéve, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján a 
számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákon, továbbá a velük kapcsolatos, e 
törvény rendelkezéseinek alkalmazásához előírt bizonylatokon "NYESZ-R" 
megkülönböztető jelzést alkalmaz. 
 
A 3. sz. melléklet alapján az Ügyfél nyilatkozik a nyugdíj-előtakarékossági számláról 
és kijelenti, hogy a NYESZ-R megkülönböztető jelzés adózási következményeiről a 
tájékoztatást megkapta. 
 
A Bank ezen számlákat a jelen szerződés létrejöttével egyidejűleg nyitja meg Ügyfél 
számára.  
 
Számlaszám: 
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2.2. A Bank az Ügyfél javára a nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan 
kizárólag a Magyar Állam által kibocsátott állampapírra vonatkozó sajátszámlás 
adásvételi ügyletet köt. 
 
2.3. Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés 
alapján létrejövő ügyleteket saját nevében (tényleges tulajdonosként) teljesíti. Ügyfél 
tudomásul veszi, hogy a Bank a fenti nyilatkozattételre bármikor jogosult őt 
felszólítani.  
 
3.  A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla  

3.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági 
pénzszámla (nyugdíj pénzszámla) olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi 
számla, amelyen kizárólag  

a) az Ügyfél által befizetett vagy átutalt pénz,  

b) a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán nyilvántartott 
pénzügyi eszközök hozama, a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó 
ellenérték,  

c) az Ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj pénzszámlájáról – a 
számlavezető által kiadott, az előtakarékoskodó nyugdíj pénzszámlája egyenlegéről 
kiállított igazolás alapján – érkező átutalás, és  

d) az állami adóhatóság által – az Ügyfél javára – átutalt előtakarékossági támogatás 
kerülhet jóváírásra.  

3.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyugdíj pénzszámlára a jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg legalább 5.000,-Ft befizetést köteles teljesíteni.  

3.3. A nyugdíj pénzszámlát a Bank az Ügyfél által adott megbízás teljesítéséhez 
szükséges összeggel, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó költséggel és díjjal 
terhelheti meg.  
3.4. A nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj értékpapírszámla 
javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, 
óvadék tárgyát nem képezhetik.  
 
 
4.  A nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla  
 
4.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági 
értékpapírszámla dematerializált értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az 
Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a 
nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán az Ügyfél szabályszerű, a jelen 
szerződésnek és a Nyesz törvénynek megfelelő rendelkezéseit teljesíti, a 
tulajdonában levő értékpapírokat ezen a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán 
nyilvántartja és kezeli, a számlán történt változásokról az Ügyfelet havi 
rendszerességgel számlakivonat formájában értesíti. Jelen szerződés alapján 
kiállított számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás 
időpontjára vonatkozóan igazolja.  
 
5. Díjak, költségek 
 
 5.1. A Bank a jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő számlák fenntartásáért és 
vezetéséért a befektetés szolgáltatásokra vonatkozó hatályos kondíciós listában 
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(„Kondíciós lista Befektetési szolgáltatásokra”, a továbbiakban: Kondíciós lista) 
rögzített számlavezetési díjat számít fel az Ügyfélnek.  
 
5.2. A Bankot díjazás illeti meg a nyugdíj-előtakarékossági számlákon bonyolított 
egyes ügyletek után. A díj mértékét – az adott tranzakcióhoz kapcsolódóan – a 
Kondíciós lista tartalmazza.  
  
5.3. A szerződéskötéskor hatályos Kondíciós lista jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. A Kondíciós lista nyilvánosan hozzáférhető a Bank internetes 
honlapján (www.kdbbank.eu) és a Bank ügyfelek számára nyitva álló 
üzlethelyiségeiben, illetve azt kérésére a Bank papíron vagy tartós adathordozón is a 
rendelkezésére bocsátja. 
 
6.  A szerződés hatálya és megszűnése  
 
6.1. A jelen szerződést az Ügyfél bármikor írásban, és a nyugdíj-előtakarékossági 
számlák együttes vezetésére vonatkozóan, határidő nélkül felmondhatja, 
amennyiben az Ügyfél a felmondással egyidejűleg, a 6.5. pontban felsorolt 
rendelkezési lehetőségek közül választva, a számlák állományáról is rendelkezik, 
kivéve, ha a számla kimerül.  
 
6.2. Felek rögzítik, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlákon nyilvántartott 
pénzügyi eszközök a Bank számlavezetéssel kapcsolatosan felmerülő 
kötelezettségei fedezeteként szolgálnak. Ha a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott 
pénzeszközök nem nyújtanak fedezetet az Ügyfél jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségei teljesítésére, a Bank felszólítja az Ügyfelet a hiányzó összeg 
befizetésére. Ha az Ügyfél e felszólításnak a kézhezvételt – vagy ennek hiányában a 
jogszabály szerinti kézbesítési vélelem beálltát – követő tizenöt napon belül nem tesz 
eleget, a Bank a nyugdíj-előtakarékossági számlákat azonnali hatállyal felmondhatja. 
Ebben az esetben a Bank a felmondással egyidejűleg felhívja az Ügyfelet arra, hogy 
a számlák állományával a 6.5. pontban foglaltak szerint haladéktalanul rendelkezzen.  
 
6.4. A Bank a jelen szerződést a 6.2. pontban írtakon túlmenően is, 30 nap 
felmondási idő megtartásával bármikor jogosult megszüntetni. A Bank a felmondás 
közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt a 6.5. 
pontban írtak szerint rendelkezzen a számlák állományáról.  
 
6.5. Az Ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszüntetésekor kérheti:  

a) a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok, valamint a nyugdíj pénzszámlán 
nyilvántartott pénzeszközöknek általa meghatározott másik számlavezető által 
vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálását,  

b) a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok általa meghatározott időpontban 
– de legkésőbb a felmondás időpontját követő 30 napon belül – történő értékesítését, 
és ezt követően a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek a 
Magyarország törvényes fizetőeszközében történő kifizetését, vagy  

c) a nyugdíj pénzszámla, a nyugdíj értékpapírszámla átalakítását a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. számú törvény (továbbiakban: Tpt.) szerinti ügyfélszámlává, vagy a 
Tpt. 148. §-ban foglaltak szerinti fizetési számlává, értékpapírszámlává, vagy az 
egyes számlák állományának Banknál vezetett ügyfélszámlára, értékpapírszámlára 
történő átvezetését.  
 

Felek megállapodnak abban, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnése 
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esetén, az Ügyfél jelen pont szerinti rendelkezésének hiányában, illetve annak 
megtörténtéig, a számlák állományára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni.  
 
6.6. Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben tisztában van a nyugdíj-
előtakarékossági számlákon elhelyezett pénzeszközökkel, valamint pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos adózási kérdésekkel, különös tekintettel az igénybe vehető 
adókedvezmények feltételeire, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlák 
megszűnésének adózási következményeire.  
 

7. Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)  
 
7.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Bank Általános Üzleti 
Feltételei (a továbbiakban: „ÁÜF”), valamint az Üzletszabályzat rendelkezései az 
irányadók. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bank a 
szerződéskötés alkalmával lehetővé tette számára a jelen pontban meghatározott 
dokumentumok megismerését, továbbá tudomással bír arról, hogy e dokumentumok 
nyilvánosan hozzáférhetők a Bank internetes honlapján (www.kdbbank.eu) és a 
Bank ügyfelek számára nyitva álló üzlethelyiségeiben. Az Ügyfél az e 
dokumentumokban foglalt általános szerződési feltételeket a Szerződés aláírásával 
kifejezetten elfogadja. 
 
7.2. Amennyiben eltérés mutatkozik a Bank Üzletszabályzata és jelen szerződés 
valamely rendelkezése között, úgy e tekintetben jelen szerződés rendelkezései az 
irányadóak.  
 
7.3. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozó bármely 
jogszabály, hatósági vagy felügyeleti előírás változása jelen szerződés módosítása 
nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire.  
 
8. Egyéb rendelkezések  
 
8.1. Ügyfél igazolja továbbá, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci 
gyakorlattól eltérő, újszerű vagy a Bank, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan 
meghatározó rendelkezéseket és azokat az Ügyfél tudomásul vette.  
 
8.2. A Bank felhívja a figyelmét az Ügyfélnek, hogy a pénzügyi eszközök 
kereskedelmének üzletága magas kockázatú és egyáltalán nem garantálható 
nyereség a pénzügyi eszközök befektető általi adásvétele során, sőt a befektetőknek 
a komoly veszteség kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a pénzügyi 
eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására 
vonatkozik. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelen szerződés 
megkötését megelőzően a Bank tájékoztatást adott az általa kínált pénzügyi 
eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről, 
valamint eleget tett a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
számú törvény 43. §-ában előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének. 
 
A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a szerződést két példányban 
írják alá, amelyből egy példány az Ügyfelet, egy példány a Bankot illeti meg. Vita 
esetén a szerződésnek a Banknál lévő példánya tekintendő érvényesnek.  
 
Mellékletek:  
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1. A nyugdíj-előtakarékossági számlákon forgalmazott befektetési eszközök 
listája,  

2. Kockázatfeltáró nyilatkozat  
3. Nyilatkozat nyugdíj-előtakarékossági számláról 
4. Kondíciós lista Befektetési szolgáltatásokra 
 

 
 
Kelt,                                  20 
 
 
 
 
  Ügyfél     KDB Bank Európa Zrt. 



KDB Bank Európa Zrt. 

 52 

 
 

(1. sz.  melléklet)  
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK LISTÁJA  
A KDB Bank Európa Zrt. a nyugdíj-előtakarékossági számlákhoz kapcsolódóan az 
alábbi értékpapírokra vesz fel megbízást:  
 
- magyar állampapírok (államkötvények, MNB kötvények és diszkontkincstárjegyek)  
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 (3. sz. melléklet) 

 
Nyilatkozat nyugdíj-előtakarékossági számláról  

 
  
 
  

Alulírott,   
 
Név:  
Születési név: 
Lakcím:  
Születési hely, dátum: 
Anyja neve: 
Személyi igazolvány száma:  
Számla száma:  
 
 ,mint Ügyfél  
jelen Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a KDB Bank Európa Zrt-nél (székhely: 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) – továbbiakban: Számlavezető – nyitott, 
fenti számú nyugdíj-előtakarékossági számlám a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. tv. 3. § 76. pontjában meghatározott nyugdíj-előtakarékossági 
számlának minősül.  
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlán, 
továbbá az azzal kapcsolatos, a  
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. rendelkezéseinek 
alkalmazásához előírt bizonylatokon „NYESZ-R” megkülönböztető jelzést 
alkalmazzon.  
 
Tudomásul veszem, hogy az adóhatóság kizárólag ilyen számlára utalhatja az 
adójóváírást, a tőkésített hozamok csak ezen a számlán adómentesek, és csak az a 
nyugdíjszolgáltatás adómentes, amelyet erről a számláról fizettek, valamint azt, hogy 
több érvényes szerződés esetén az adóhatóság csak az első nyilatkozatot fogadja el, 
azonos keltezésű nyilatkozatoknál pedig egyik sem érvényes.  
 
 
  
 
  
 
Kelt: 20…………….  
 
  
 
  

            
   

                                  Ügyfél 
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OTC adásvételi szerződés                           „NYESZ-R” 

            
          Sorszám:  
 
 amely létrejött: 

 Név:   
Cím/ Székhely:   

 Azonosító:   
 Adószám:    
 Cégjegyzékszám: 
mint ELADÓ/VEVŐ*  

valamint 

a KDB Bank Európa Zrt  (Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)  
mint ELADÓ/VEVŐ* 
 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

értékpapír neve:   
lejárata :  
fajtája:  
darabszáma:     db 
össznévértéke:     Ft 
hozam:       % 
nettó árfolyam :     % 
bruttó árfolyam:     %   
bruttó árfolyamérték:     Ft  
értéknap:  
pénz teljesítés módja:  NYESZ-R ügyfélszámla        pénzügyi teljesítés dátuma:

   

é.p. teljesítés módja: NYESZ-R értékpapírszámla                  ép. teljesítés 

dátuma:   

megjegyzés:   

 

1. Eladó eladja, Vevő megveszi az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, fent 
megnevezett értékpapírokat. 
 
2. Eladó szavatol az adásvétel tárgyát képező értékpapírok hiány-, per- és 
tehermentességéért. 
 
3. Eladó kötelezi magát, hogy a fent részletezett értékpapírokat a teljesítési határidő 
lejártáig Vevőnek leszállítja. 
 
4. Vevő kötelezi magát, hogy a vételárat a teljesítési határidő lejártáig Eladó számára 
kifizeti. 
 
5. Eladó/Vevő* hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet az 
állampapír jegyzés, az aukciós megbízás és más állampapírral kapcsolatos 
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szerződés szabályszerűségének vizsgálata keretében, kizárólag e körben a 
személyes adataimat megszerezhesse és kezelhesse. 
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. Per esetén a felek alávetik magukat a Pénz-és 
Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. 
 
 
Dátum: 
 

Eladó/Vevő* Eladó/Vevő* 

KDB Bank Európa Zrt. 
 
 
*a megfelelő rész aláhúzandó 
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3.  KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA 

 
A KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTAL BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS 

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN KISZERVEZETT 
TEVÉKENYSÉGEK 

 
A KDB Bank Európa Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.; 
cégjegyzékszáma: 01-10-041313) (a továbbiakban: Bank) befektetési szolgáltatással 
és kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, valamint ezen 
tevékenységek végzésével megbízott társaságok megnevezése, melyeket a Bank 
kiszervezés keretében végez: 
 
Cég neve: Iron Mountain Kft. 
 

Cég székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. 
 

Kiszervezett tevékenység: Iratarchiválás 
 

Cég neve: e-Post Kft. 
 

Cég székhelye: 1148 Budapest, Thököly út 58-60. 
 

Kiszervezett tevékenység: Elektronikus bírósági végrehajtói 
megkeresések kezelése 

 
 
 
Hatályos 2013.12.19. naptól  
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4.  PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
 
Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket 
maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére 

bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás merül fel, annak 
orvoslására a KDB Bank Európa Zrt. (továbbiakban a „KDB Bank”) a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 288. § és az 28/2014. (VII.23) MNB rendelet 

előírásainak eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzatban 
meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.  
 

A panasz bejelentésének módjai:  
 

Szóbeli panasz:  

 személyesen:  
- a panaszügyintézés helyei: 

KDB Bankközpont (székhely és Központi Fiók) H-1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út. 42-46. 

Telefon: (1) 374-9700; Fax: (1) 328-5454 

 További budapesti fiókok: 

Astoria Fiók H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. 

Telefon: (1) 374-9787, -9789; Fax: (1) 328-5420 

Bartók Fiók H-1115 Budapest, Bartók Béla út. 105-113. 

Telefon: (1) 464-7900; Fax: (1) 328-5426 

Orczy Fiók H-1086 Budapest, Dobozi utca 49-53. 

Telefon: (1) 323-3554; Fax: (1) 328-5424  

Pesterzsébet Fiók H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u. 1/A. 

Telefon: (1) 421-4083, -4084, -4085 

Fax: (1) 328-5421 

Váci Fiók H-1052 Budapest Piarista köz 1. 

Telefon: 06-1-374-9469; Fax: (1) 328-5422 

 

Kőbánya Fiók H-1101 Budapest, Kőbányai út 49.  

Telefon: (1) 323-3558; Fax: (1) 328-5428 

 

 

Külföldi fiókunk: 

Pozsonyi fiók (Bratislava Branch) 

Obchodná 2, 811 06 Pozsony, Szlovákia 

Telefon:  421 2 3211 6880 

Fax: 421 2 3211 6899 

 

Fiókjaink nyitvatartása:  

Hétfő - csütörtök: 8.30 - 16.30 

Péntek: 8.30 - 15.30 

 

Váci Fiók nyitvatartása: 

Hétfő - csütörtök: 8.30 - 18.00 

Péntek: 8.30 - 17.00 
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 telefonon:  
- KDB Kontakt: Belföldről helyi tarifával a 06-40-532-532 (06-40-

KDB-KDB) kék számon, külföldről a (36-1) 374-9990-es 

telefonszámon érhető el telefonos banki szolgáltatásunk 

- hívásfogadási idő: Ügyintézőink munkanapokon reggel 7 és este 8 

óra között (nyitvatartási idő) állnak rendelkezésére, telefonos 
ügyfélszolgálatunk azonban más időpontban is hívható és üzenet 

hagyható. 
 

Írásbeli panasz:  
 személyesen vagy más által átadott irat útján bármely fiókunkban 

  postai úton (levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 
42-46.)  

 telefaxon (telefaxszám: +36 (1) 328-5411) a Magyar Nemzeti Bank 
honlapján is elérhető nyomtatvány kitöltésével    

elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: 
panasz@kdbbank.eu ). Javasoljuk ebben az esetben is a fentiekben 

jelzett nyomtatvány mellékletként történő megküldését, amely 
innen letölthető: 

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezele
s_menete/vitarendezesi_forumok.html 
  

A fogyasztó eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a fogyasztó 
meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek 
kell eleget tenni. Banktitkot a meghatalmazottnak a KDB csak akkor ad ki, 
ha a meghatalmazás a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően 

erre feljogosítja a KDB Bankot. 
 

A panasz kivizsgálása:  

A KDB Bank a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.  

A KDB Bank a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli.  

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével 
történik. 

 
Szóbeli panasz:  

A KDB Bank a szóbeli (vagyis a személyesen és telefonon tett) panaszt azonnal 

megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja.  

Telefonon közölt panasz esetén a KDB Bank biztosítja az ésszerű várakozási időn 

belüli hívásfogadást és ügyintézést a nyitvatartási idő alatt.  

A KDB Bank a fogyasztó kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, 
továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített 

hitelesített jegyzőkönyvet.  

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali 

kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panasz írásban is rögzítésre kerül a 
fogyasztói panaszok rögzítésére rendszeresített nyomtatványon 
fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.doc vagy oly módon, hogy a KDB Bank a 

panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.  

mailto:panasz@kdbbank.eu
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html
https://www.pszaf.hu/data/cms2151573/fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.pdf
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A KDB Bank a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli 

panasz esetén a fogyasztónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a 
panaszra adott válasszal együtt a fogyasztónak megküldi. Ebben az esetben a 

KDB Bank a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 
napon belül küldi meg. 

A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas: 

a) a fogyasztó neve; 

b) a fogyasztó lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési 

címe; 

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 

d) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások 

elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a fogyasztó 
panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra 

kerüljön; 

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően fogyasztószám; 

f) a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok 

jegyzéke; 

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a 

jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása; 

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; 

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe. 

 
Írásbeli panasz:  

A KDB Bank az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját a 
panasz közlését követő harminc naptári napon belül megküldi a fogyasztónak.  
 

A KDB Bank a panaszkezelés során különösen a következő adatokat 
kérheti a fogyasztótól: 

a) neve; 
b) szerződésszám, fogyasztószám; 
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe; 

d) telefonszáma; 
e) értesítés módja; 

f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás; 
g) panasz leírása, oka; 

h) panaszos igénye; 
i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő 
dokumentumok másolata; 

j) meghatalmazott útján eljáró fogyasztó esetében érvényes meghatalmazás; 
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

A panaszt benyújtó fogyasztó adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kell kezelni. 

 
Panaszra adott válasz megküldése: 

A panaszokat a KDB Bank írásban válaszolja meg, kivéve ha a szóban tett 
panasz fogyasztó részére kedvező rendezése azonnal megtörténik.  
A válaszlevél megküldése e-mailben küldött panasz esetén, vagy a fogyasztó 

kifejezett kérése esetén e-mailben is történhet, amennyiben a válasz banktitkot 
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nem tartalmaz. Banktitkot tartalmazó választ csak akkor lehet elektronikus 

levélben megküldeni a fogyasztó számára, ha az erre vonatkozó igényét írásban 
terjeszti elő, a fogyasztó Bankhoz bejelentettel megegyező aláírásával. Egyéb 

esetekben a válasz postai úton, vagy NetBank üzenet formájában kerül 
megküldésre a fogyasztónak. 
 

Egyéb fórum:  

Amennyiben a fogyasztó nem ért egyet a KDB Bank válaszával, a panasz 

elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelen eltelte esetén – annak jellege szerint – az alábbi 
testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:  

 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányuló 
panasz esetén: 

o Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf.:777, 
telefon: 061-4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu;)  

 A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival 

kapcsolatos jogvita esetén:  
o Pénzügyi Békéltető Testület (címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 

39.; Tel: 061- 4899-100); levelezési cím: H-1525 Budapest BKKP 
Pf.: 172.; e-mail: pbt@mnb.hu) 

o bíróság  
 
A panasz nyilvántartása  

A KDB Bank a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló 
intézkedésekről nyilvántartást vezet.  

A nyilvántartás tartalmazza:  

 a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény 

megjelölését,  

 a panasz benyújtásának időpontját,  

 a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, 
elutasítás esetén annak indokát,  

 az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős 
személy megnevezését,  

 a panasz megválaszolásának időpontját.  

A KDB Bank a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg.  
A KDB Bank panaszkezeléssel kapcsolatos információs szervezeti egységként 

jelöli meg az Elektronikus-banki és Telefonos Fogyasztószolgálati Osztályt 
(RBD/eBCCT). /Tel. 06-40-532-532 vagy (36-1) 374-9990/ 

 
2014. augusztus 18.
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5. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA 

 
Általános szabályok 

 A Bank a Bszt. vonatkozó részében meghatározott befektetési szolgáltatási 
tevékenységek gyakorlására jogosultsággal rendelkezik, ennek alapján került 
kidolgozásra jelen szabályzat, annak figyelembe vételével, hogy a Bank 
jelenleg csak magyar állampapírokra vonatkozó sajátszámlás kereskedést 
(adás-vétel) folytat.  
 

 Jelen szabályzat az adott ügylet vonatkozásában lakossági és szakmai 
besorolású ügyfelek ügyleteire terjed ki. Mind a lakossági, mind pedig a 
szakmai ügyfelek esetében a szabályzat az ügyfélmegbízás Bankunk általi 
elfogadásakor a nyilvántartásainkban szereplő ügyfélkategória szerint 
alkalmazandó.  
A jelen szabályzatban foglaltakat nem kell alkalmazni a Bank ügyfélbesorolása 
szerinti elfogadható partnerekkel kötött tranzakciókra.  
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Bank mindenkor hatályos 
Üzletszabályzata az irányadó.  
 

 Jelen politika az alábbi eszközök tekintetében határozza meg végrehajtási 
eljárását:  

 Magyar állampapírok 

Bankunk az állampapír ügyleteket sajátszámlás adás-vételi ügyletként és nem 
megbízásként, OTC piacon teljesíti. Bankunk egyik szabályozott piacnak sem 
tagja.  

 Fentiekben leírtak miatt jelen szabályzat konkrét, részletes szabályokat nem 
tartalmaz, azoknak a meghatározási elveit írja le. 
 

A legjobb végrehajtási politika kötelező tartalmi elemei 
 Amennyiben a Bank bizományosi tevékenységet folytat a végrehajtási 

politikája tartalmazza: 
a) az ügyfél által adott megbízás lehetséges végrehajtási helyszíneinek 

jegyzékét  minden egyes pénzügyi eszköz vonatkozásában, úgy, hogy 
i. legalább azt a végrehajtási helyszínt fel kell tüntetni, amely az 

ügyfelek megbízásainak végrehajtása során következetesen a 
legjobb eredményt adja, és 

ii.  csak olyan végrehajtási helyszínt jelöl meg, amely lehetővé 
teszi, hogy a Bank a jelen szabályzatban foglalt 
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. 

iii. OTC piac esetén azon partnereket, akikkel jellemzően a Bank 
ügyletet köt/köthet.  

iv. Amennyiben bizonyos pénzügyi eszközök vonatkozásában a 
megbízás saját számláról is teljesíthető és a Bank azt tartja a 
legkedvezőbbnek, akkor azt indokolni kell. 

v. Új végrehajtási helyszín kiválasztásánál kellő gondossággal kell 
eljárni. 

b) azon feltételeket, amelyek befolyásolják a megbízás végrehajtási 
helyszínének megválasztását és az eljárást, amelyben a befektetési 
vállalkozás a feltételek mentén a döntését meghozza, azaz: 

i. a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), 
ii. a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait, 
iii. a megbízás költségét, 
iv. a megbízás végrehajtásának időigényét, 
v. a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének 
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valószínűségét, 
vi. a megbízás nagyságrendjét, 
vii. a megbízás természetét, 
viii. az ügyfél 47-49. § szerinti minősítését, és 
ix. azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, 

rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás 
biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez 
hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy 
szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) 
tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható 

c) az arra való figyelmeztetést, hogy az ügyfélnek a b) pont alpontjai közül 
bármelyikre vonatkozóan megadott határozott utasítása megakadályozhatja a 
Bankot a megbízás ügyfél számára legkedvezőbb módon történő 
végrehajtásában, 
d) azon eljárási szabályokat, amelyek az egyes ügyfelek által adott 
megbízások végrehajtásának sorrendjét - ideértve az egyes ügyfelek 
megbízásainak összevonását is - határozzák meg, 
e) az ügyfél által adott limitáras megbízás végrehajtására vonatkozó 
szabályokat, 
f) az ügyfél által adott megbízás és a Bank saját számlájára teljesítendő 
megbízás végrehajtására - ideértve a sorrendet és az összevont végrehajtást 
is - vonatkozó szabályokat, és 
g) ha a Bank lehetővé teszi az ügyfél megbízásának szabályozott piacon és 
multilaterális kereskedési rendszeren kívüli végrehajtását, akkor ennek tényét. 
Szükséges azon esetek meghatározása, amikor lehetséges különböző 
ügyfelek megbízásainak összevonása. 
Amennyiben indokolt, a kínált szolgáltatások, pénzügyi eszközök, végrehajtási 
helyszínek sajátossága miatt a fenti kritériumokat a lakossági és a szakmai 
ügyfelekre külön-külön kell meghatározni az alkalmazandó eljárásokat.  
 

 Sajátszámlás kereskedés 

 Érvényes keretszerződéssel rendelkező ügyfelek számára a Bank lehetőséget 
kínál, hogy az ügyfelek magyar állampapírokat vegyenek, vagy adjanak el. 
A Bank ügyleteket saját számlája javára/terhére köt. A megkötött ügyletek 
esetén a Bank által jegyzett árfolyam nem feltétlenül egyezik meg a bankközi 
piacon jegyzett, illetve a Bloomberg, Reuters vagy más elektronikus platform, 
illetve más bank által egy adott időpontban jegyzett árfolyammal az eltérő 
likviditási és limit adottságok, illetve a Bank árazási stratégiája miatt. Az ügyfél 
által megadott paraméterek (darabszám/összérték, vásárlás/eladás, értéknap) 
alapján a Bank megadja az ügyfél számára az általa jegyzett éppen aktuális 
árfolyamot, amelyet az ügyfél vagy elfogad, és ezen az áron az ügylet létrejön 
a felek között, vagy eláll az ügyletkötéstől. A Bank kizárólag az általa jegyzett 
aktuális áron köt ügyletet. 
Ha a Bank az ügyféltől határozott utasítást kap, az ügyletet az utasításnak 
megfelelően köti meg. 
Bizonyos esetekben (pl.: vis major, rendszer meghibásodás) a Bank nem tudja 
biztosítani jelen végrehajtási politikában foglalt elvek mindegyikét, azonban 
törekszik arra, hogy az adott körülményekhez képest a legelőnyösebb módon 
kösse meg az ügyletet. 
 

 Kereskedés tárgyát képező pénzügyi eszköz: 
- Magyar állampapír: az Államadósság Kezelő Központ által kibocsátott 
kötvények, kamatozó kincstárjegyek, diszkontkincstárjegyek. 
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 Az ügyletek kötésének sorrendje: 
A saját számla terhére/javára az ügyleteket időrendi sorrendben köti meg.  

 Üzleti órák: 
Az üzleti órákat a „Kondíciós lista magányszemélyek részére” X. fejezete és 
„Kondíciós lista vállalatok és egyéb szervezetek részére” XI. fejezete 
tartalmazza. A kondíciós listák elérhetők a Bank honlapján, illetve nyitvatartási 
időben a Bank fiókjaiban. 

 
A legjobb végrehajtási politika figyelemmel kisérése 

 A Bank e tevékenysége során értékeli, hogy meg kell-e változtatnia a 
megbízások teljesítésére vonatkozó szabályait és, hogy a jelen szabályzatban 
foglalt teljesítési helyszínek a legjobb eredményt biztosítják-e az ügyfél 
számára. Ezen tevékenysége során a vizsgálat a múltbeli tranzakciókon 
alapul.  
A felülvizsgálatot évente legalább egyszer el kell végezni. 
 
A felülvizsgálatkor – költség/haszonelemzést alkalmazva – meg kell vizsgálni 
az egyes pénzügyi eszközökhöz vagy eszközcsoportokhoz tartozó, igénybe 
vett végrehajtási helyszínek megfelelőségét - elsősorban azon végrehajtási 
helyszíneket, amelyekhez a Bank közvetlenül hozzáfér, valamint az egyéb 
igénybe vehető helyszínek alkalmazhatóságát.  
 
A Bank figyelemmel kíséri a megbízások teljesítésére vonatkozó, jelen 
politikában meghatározott szabályainak a hatékonyságát annak érdekében, 
hogy az esetleges hiányosságokat azonosítsa és adott esetben orvosolja. 

 
Legjobb végrehajtási politika felülvizsgálata 

 
A Bank legalább évente egyszer felülvizsgálja a jelen szabályzatban 
meghatározott előírásokat. (rendes felülvizsgálat)  

A felülvizsgálatra akkor is sor kerül, ha olyan lényegi változás következett be, 
amely befolyásolja a Banknak a lehető legjobb eredményt elérő végrehajtásra 
irányuló képességét, amely a végrehajtási politikában szereplő helyszínek 
alkalmazására alapul. Erre különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:  

 Ha a Bank a Bszt. 5.§ (1) a) és b) pontjában meghatározott befektetési 
szolgáltatási tevékenységeket ténylegesen nyújtja, 

 Ha a Bank olyan pénzügyi eszköz forgalmazásába kezd, mely a jelenlegi 
politikában nincs belefoglalva, 

 Ha a teljesítési helyek változnak, bővülnek vagy szűkülnek,  

 Bankunk olyan szabályozott piachoz csatlakozik, melyen lehetőség van 
jelen végrehajtási politikában definiált pénzügyi eszközökre vonatkozó 
megbízások teljesítésére. 

Ügyfelek tájékoztatása 
 A vonatkozó jogszabály szerint a Bank tájékoztatja az ügyfeleket a 

Végrehajtási Politikájáról.  



KDB Bank Európa Zrt. 

 64 

 Amennyiben a Bank a jövőben megbízást hajt végre, a szolgáltatás elvégzése 
előtt tájékoztatja a lakossági és szakmai ügyfeleit végrehajtási politikája 
következő részleteiről:  
a) a megbízások végrehajtása során figyelembe veendő tényezőkről és azon 
eljárásról, amellyel a Társaság meghatározza e tényezők viszonylagos 
fontosságát;  
b) azon végrehajtási helyszínekről, amelyeket a Társaság használ annak 
érdekében, hogy minden ésszerű lépést megtegyen, hogy mindig a lehető 
legjobb eredményt érje el az ügyfél számára;  
c) egyértelmű és világos figyelmeztetést arra, hogy az ügyféltől származó 
meghatározott utasítások a megbízásoknak az utasításokkal összefüggő 
elemei tekintetében megakadályozhatják a Bankot a megbízások lehető 
legjobb eredményű elérésére a végrehajtási politikában megtervezett és 
kialakított lépések megtételében. 

 
E tájékoztatást a Bank tartós adathordozón (KDB NetBank), írásban vagy – 
amennyiben erre lehetőség nyílik és az ügyfél hozzájárulását adja – a honlapon 
keresztül nyújtja az ügyfeleknek.  

A Bank ezen tájékoztatást abban az esetben is a jelen pont szerint teljesíti, ha e 
politikája a tájékoztatandó fenti pontok valamelyikét illetően lényegesen változik.  

 
A Bank az ügyfeleinek kérésükre igazolja, hogy megbízásaikat a Bank e 
politikával összhangban hajtotta végre. 

 
2013. november 6. 
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6. ÖSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK 
 
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (Bszt.) 110.§-a alapján a 
befektetési szolgáltatási tevékenységet végző. hitelintézet az ügyfeleit hátrányosan érintő 
érdek-összeütközésekre vonatkozóan összeférhetetlenségi politikát köteles készíteni. 
 
 
Törvényi kötelezettségéből kifolyólag a KDB Bank Európa Zrt. (továbbiakban: Bank), mint 
befektetési szolgáltatási tevékenységet végző. hitelintézet az alábbi összeférhetetlenségi 
politikát dolgozta ki. 
 
I. A szabályozás célja 
 
Jelen irányelvek (policy) célja a Bank prudens működésének biztosítása, a jogszabályok 
előírásainak maradéktalan betartása, az összeférhetetlenség azonosításának, kezelésének 
és - amennyiben szükséges – nyilvánosságra hozatalának biztosítása. Ezáltal biztosítjuk a 
stabil és hosszú távú ügyfélkapcsolataink fejlesztését és az ügyfelekkel való korrekt 
bánásmódot. A 
szabályozás hozzájárul az ügyfél hátrányos megkülönböztetése, a jogi felelősségvállalás, a 
szabályozási bírságok, illetve a Bank kereskedelmi érdekei vagy hírneve csorbulása 
kockázatának csökkentéséhez is. 
 
II. A szabályozás hatálya 
 
Jelen szabályozás hatálya kiterjed a Bank által ellenőrzött valamennyi szolgáltatásra, 
tevékenységre, valamint a Bank összes ügyfelére, továbbá a Bank és közvetítői, valamint a 
Bank által kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások alkalmazottaira, vezető állású 
személyeire. 
 
Érdekellentétek a következő érintettek között merülhetnek fel: 

• Bank és a Bank ügyfelei között, 
• Bank és a Bank alkalmazottai, vezető állású személyei között, 
• Bank ügyfelei és a Bank alkalmazottai, vezető állású személyei között, 
• Ügyfelek egymás közötti viszonylatában. 

 
III. Összeférhetetlenség meghatározása 
 
A Bank törekszik arra, hogy minden ésszerű lépést megtehessen annak megelőzése 
érdekében, hogy az esetlegesen fellépő összeférhetetlenség hátrányosan érintse 
ügyfeleinek érdekeit. 
 
Az összeférhetetlenség előidézőjének tekintendő körülmények azokat az eseteket jelentik, 
amikor a Bank vagy a Bankhoz kapcsolódó bizonyos személyek vagy a Bank csoportjának 
érdekei és a Bank ügyfél felé fennálló kötelezettsége között összeférhetetlenség 
tapasztalható; 
vagy ha kettő vagy több olyan ügyfél érdeke összeférhetetlen, akik felé a Banknak 
kötelezettsége áll fenn. 
 

 
1. Az összeférhetetlenség esetei 
 
1.1.  Az ügyfélnek potenciálisan hátrányt okozó összeférhetetlenségek 
 
A Bank biztosítja, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő 
szolgáltatások, 
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illetve ezek kombinációjának nyújtása során felmerülő, az ügyfél érdekét esetleg sértő 
összeférhetetlenség típusok azonosítása érdekében a Bank, a Bank alkalmazottja, vezető 
állású személye, vagy ezen személyekkel olyan kapcsolatban álló személyek, amely 
kapcsolat lehetővé teszi olyan ügylet megkötését, amelyhez bármelyiküknek anyagi érdeke 
fűződik (továbbiakban: érintett személy) nincs-e a következő helyzetek valamelyikében: 
 
a) a Bank vagy az érintett személy pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi veszteséget 

kerül el az ügyfél kárára; 
 
b) a Banknak vagy az érintett személynek érdeke fűződik az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 

eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített ügylethez, amely érdek különbözik az 
ügyfél eredményhez fűződő érdekétől; 

 
c) a Bank vagy az érintett személy pénzügyi vagy egyéb okból egy másik ügyfél vagy 

ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben az ügyfél érdekével szemben; 
 
d) a Bank vagy az érintett személy ugyanabban az üzletben érdekelt, mint az ügyfél; 
 
e) a Bank vagy az érintett személy valakitől - aki nem az ügyfél - pénz, árucikk vagy 

szolgáltatás formájában ösztönzést kap vagy fog kapni, a szolgáltatásért járó szokásos 
jutalékon vagy díjon kívül. 

 
1.1.1. Az ösztönzések és az összeférhetetlenség viszonya 
 
Bankunk az ügyféllel kötött szerződés teljesítése, illetve az ügyfél megbízásának 
végrehajtása során mindenkor a Bszt.-ben foglaltaknak megfelelően becsületesen, 
tisztességesen, hivatásszerűen, a szakma szabályainak megfelelően, az ügyfél legjobb 
érdekének figyelembe vételével jár el. 
 
A Bank alkalmazottja nem kér és nem fogad el anyagi vagy nem anyagi természetű juttatást, 
ajándékot vagy más előnyöket saját részére vagy harmadik fél részére. A Bank által 
alkalmazott díjakat, jutalékokat a KDB Bank Európa Zrt. által közzétett befektetési 
szolgáltatásokra vonatkozó kondíciós lista tartalmazza. 
 
1.2.  A Bank vezető állású személyeire és alkalmazottaira vonatkozó 

összeférhetetlenségek 
 
A Bank a vonatkozó jogszabályi előírásokban definiált vezető állású személyeinek és 
alkalmazottainak minősített befolyást eredményező tulajdonszerzésére, jogszabályi 
összeférhetetlenségeikre, a személyes üzleti tevékenység feltételeire, valamint bejelentési 
kötelezettségeik teljesítésére, a manipulatív üzletkötésekre vonatkozó előírásokat külön 
belső szabályzat szabályozza. 
 
 
1.3.  Belső hitelekkel kapcsolatos összeférhetetlenség 
 
A belső hitelek nyújtásának kockázatvállalásaival összefüggő összeférhetetlenségeket, azok 
kezelését, szabályait külön belső szabályzat szabályozza. 
 
1.4.  Szervezeten belüli elkülönítésből adódó összeférhetetlenség 
 
A Bank a szervezeten belüli elkülönítésből adódó összeférhetetlenséget rendszeresen és 
folyamatosan felügyeli és kiemelten kezeli. 
A Bank célja annak megakadályozása, hogy bármilyen olyan személy, aki befektetési 
szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében nem rendelkezik feladattal, 
bármilyen módon befolyásolhassa azt az alkalmazottat, aki ilyen feladatot lát el, valamint 
megakadályozza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás 
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keretében feladatot ellátó alkalmazott párhuzamosan ellátandó vagy egymásra épülő 
feladatai során esetleg kialakuló érdekkonfliktus ellenőrzése akadályokba ütközzön. 
Ennek érdekében az alábbi legfontosabb szegregációkat alkalmazza: 
 
1. „Kínai Fal” 
A Bank meghatározta a bizalmas területként kezelendő osztályokat, főosztályokat. Minden 
olyan alkalmazottat, akinek belépési joga van a kereskedési helyiségbe vagy bármely más 
módon értékpapírtitokhoz hozzáférhet, a Bank bizalmas területen dolgozónak tekint. A 
bizalmas területen kezelt dokumentumokba, nyilvántartásokba más, nem a területen dolgozó 
munkavállaló betekintését, a dokumentumok tárolását, átadását belső szabályzat 
szabályozza. 
 
2. Sales/Trade elkülönítés 
A befektetési szolgáltatási területen a sales területen dolgozó munkatársak tartják a 
kapcsolatot az ügyfelekkel. Az adott ügyfél ügyletkötéséhez a termékértékesítő kér árat a 
kereskedési osztályon dolgozó munkatárstól, aki nem ismeri, hogy kinek a számára ad árat. 
A sales/trade elkülönítése biztosítja, hogy valamennyi ügyfél a lehető legjobb áron hajthassa 
végre tranzakcióját. 
 
3. Front és back office, kockázatkezelés elkülönítése 
Az összeférhetetlenségi mechanizmusok eredményessége érdekében a Bank az üzleti 
területeket (front office) és a back office, kockázat kezelés területek irányítását Első 
Vezérigazgató-helyettes szintig elkülöníti. 
 
4. Kontroll funkciók 
A Bank belső ellenőrzési, compliance, kockázati kontroll funkciókat működtet. A Bank a 
kontroll funkciókat végző szervezeti egységek/munkatársak számára a jogszabályi előírások 
és a vonatkozó MNB ajánlásokban foglaltak szerint biztosítja a munkájuk végzéséhez 
szükséges függetlenséget.  
 
1.5.  Etikai és magatartási normák 
 
A Bank Kódexe keretében szabályozza, hogy munkatársai egymás közötti kapcsolataikban, 
üzletvitelükben és a szolgáltatások nyújtása során tisztességes módon, az ügyfelek érdekeit 
szem előtt tartva, etikus magatartást tanúsítva járjanak el.  
 
A Bank alkalmazottai és vezető állású személyei kötelesek betartani a titoktartásra (bank-, 
üzleti-, értékpapírtitok), a bennfentes és a bizalmas információkra vonatkozó szabályokat. 
 
1.6.  Alkalmazottak, vezető állású személyek személyes tevékenységére vonatkozó 

tilalmak 
 
Az érintett személyek személyes üzleti tevékenységére vonatkozó tilalmi szabályok külön 
belső szabályzatban kerültek leszabályozásra. 
 
2. Összeférhetetlenség kezelése 
 
2.1.  Az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó ellenőrző mechanizmusok 
 
Minden összeférhetetlenségi esetet kezelni és megfigyelni kell. Az összeférhetetlenség 
kezelésére vonatkozó ellenőrző mechanizmusokat és a megfigyeléshez alkalmazott 
eszközöket nyilván kell tartani. 
Az alábbi példák olyan ellenőrzési típusok, amelyek alkalmasak az összeférhetetlenség 
kezelésére. 
 

• Információk ellenőrzése – Az összeférhetetlenség során egymással szemben álló 
felek közötti információáramlás megelőzése/ellenőrzése, pl. a Kínai fal 
létrehozásával. 
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• Javadalmazási kapcsolatok szigorú kontrollálása - Az összeférhetetlenség során 

egymással szemben álló felek közvetlen javadalmazási kapcsolatainak szigorú 
ellenőrzése. 

 
• Jogosulatlan befolyásolás ellenőrzése - Az egyének más egyének feletti 

jogosulatlan befolyásának megakadályozása. 
 

• Tranzakciók korlátozása, tiltása – Egyes ügylettípusok, tranzakciók megtiltása az 
alkalmazottak egyes csoportjai részére a bennfentes kereskedelem és a 
piacbefolyásolás, valamint az összeférhetetlenség megakadályozására vonatkozóan. 

 
• Alkalmazottak tranzakcióinak ellenőrzése – összeférhetetlenségi helyzetekkel 

potenciálisan érintett alkalmazottak pénzügyi eszközökkel folytatott ügyleteinek 
folyamatos ellenőrzése. 

 
Nem elegendő azonban a fenti ellenőrző mechanizmusok közül csupán egy, vagy azok 
kombinációjának bevezetése, ezért mindenkor figyelemmel kell kísérni azt, hogy megfelelő 
szintű függetlenség áll-e fenn az összeférhetetlenség során egymással szemben álló felek 
között. Szükséges lehet alternatív/pótlólagos intézkedések meghozatala. 
 
2.2.  Összeférhetetlenség kezelésének eljárásrendje 
 
Az összeférhetetlenség kezelésének az alábbi lépései vannak: 
 
Felismerés 
A fentiekben ismertetett összeférhetetlenségi vagy lehetséges összeférhetetlenségi eset 
felismerése a bank dolgozóinak a feladata. Amennyiben a dolgozó nem tudja egy esetről 
eldönteni, hogy ebbe a körbe tartozik-e, a Compliance Osztályhoz kell fordulnia. 
 
 
Bejelentés 
Az esetet írásban (e-mail) kell megtenni a Compliance Osztály felé. A Compliance Osztály 
felelős az összeférhetetlenségi esetek megállapításáért, értékeléséért és nyilvántartásáért. 
 
Értékelés 
A Compliance Osztály minden bejelentést megvizsgál és eldönti róla, hogy 

• Valóban összeférhetetlenségi esetről van-e szó, 
• Hogyan kell megfelelően kezelni az esetet, 
• Az összeférhetetlenség jelentőségét, 
• Szükséges-e az ügyfelet értesíteni az esetről. 

 
Megoldás 
A CoT megoldási javaslatát megvitatja az érintett szakterület(-ek) vezetőjével, majd annak 
jóváhagyása után átadja a feladatot végrehajtásra az illetékes szakterület vezetőjének. A 
megoldási javaslat megfogalmazásakor figyelembe kell venni elsősorban, hogy a 
megoldással az összeférhetetlenség elkerülhető legyen, vagy az ne okozzon kárt az 
ügyfélnek. 
 
A belső kontroll környezet megteremtésekor a Bank folyamatosan nyomon követi és 
rendszeresen korrigálja, illetve figyelembe veszi a jogszabályi követelményeket és a piaci 
gyakorlatot. 
Az összeférhetetlenségi mechanizmusokat működtető szervezeti egységeknek, 
munkatársaknak a kiválasztott ellenőrző és megfigyelő eszközöket hatékony és eredményes 
megfelelőségük érdekében az egyes funkcióknak megfelelő gyakorisággal évente legalább 
egyszer felül kell vizsgálniuk és értékelniük kell. Amennyiben szükséges, javító 
intézkedéseket kell hozni. 
 



KDB Bank Európa Zrt. 

 69 

A minimum követelmény a már felderített összeférhetetlenségi esetek visszamenőleges 
hatályú éves gyakorisággal történő jelentése (ideértve az ilyen esetek előfordulásának 
megakadályozására tett intézkedéseket és/vagy megtett javító intézkedéseket). 
 
3. Összeférhetetlenségi esetek nyilvántartása 
 
A Bank nyilvántartást vezet a  befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokról vagy befektetési 
tevékenységekről, amelyek során az ügyfél vagy ügyfelek érdekei sérülésének kockázatával 
járó összeférhetetlenség merült fel vagy - folyamatban lévő szolgáltatás vagy tevékenység 
esetén - merülhet fel. 
 
A bank alkalmazottaival és vezető állású személyeivel az esetleges összeférhetetlenségek 
feltárása céljából összeférhetetlenségi nyilatkozatot töltet ki. 
Az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatokról (ügyfél, érintett személy), egyéb 
összeférhetetlenségi eseteket tartalmazó dokumentumokról a HR Osztály nyilvántartást 
vezet, melyet évente köteles felülvizsgálni. Az összeférhetetlenséggel összefüggő 
dokumentumokhoz kizárólag a HR Osztály alkalmazottai férhetnek hozzá. 
A dokumentumokat az egyéb dokumentumoktól elkülönítetten tárolja, egyúttal biztosítja a 
sérülés, szándékos rongálódás, megsemmisülés elleni védelmet. 
Az összeférhetetlenségre vonatkozó dokumentumokat, a kapcsolódó nyilvántartásokat 5 
évig kell megőrizni. 
 
4. Kontroll mechanizmus 
Az összeférhetetlenség ellenőrzése alapvetően „önbevallási” alapon történik, az ügyfeleknek 
és a jogszabályokban előírt személyeknek/alkalmazottaknak az összeférhetetlenségi 
esetekről való nyilatkozata alapján. Az ügyfélnyilatkozatokat a Bank illetékes szervezeti 
egységeinek meg kell küldeniük a HR Osztály részére. 
 
Valamennyi Banki alkalmazott kötelezettsége, hogy amennyiben összeférhetetlenséget 
tapasztal, akkor a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályok szerint fokozott 
gondossággal és körültekintéssel járjon el. Amennyiben kezeletlen összeférhetetlenséget, 
és/vagy ebből eredő visszaélés gyanús esetet, vagy annak lehetőségét tapasztalja, akkor 
köteles azt jelenteni írásban a Compliance Osztály vezetője részére. 
 
 
Az összeférhetetlenségek elkerülése és kezelése a szabályzatokban foglalt folyamatok, 
mechanizmusok szerint történik, melyek hatékonyságát eredményességét a Bank 
szervezeti-, informatikai adatbázis-, jogosultság elkülönítésekkel biztosítja. 
 
IV. Ügyfél tájékoztatása 
 
Amennyiben az ügyfél további tájékoztatást kér az összeférhetetlenségi politikával 
kapcsolatban, akkor azt részére meg kell adni. Az összeférhetetlenségi politika a Bank 
befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzlet 
szabályzat része, így azzal azonos módon áll az ügyfelek rendelkezésére. 
 
Budapest, 2014. március
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7. KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT 
 
Alulírott  
 
Név / cégnév:  
Lakcím / székhely:   
Személyi igazolvány szám / cégjegyzék szám:  
 
, mint a KDB Bank Európa Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.; 
cégjegyzékszáma: 01-10-041313) (a továbbiakban: Bank) Ügyfele, kijelentem, hogy a Bank 
és közöttem befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére illetve kiegészítő szolgáltatás 
nyújtására irányuló, meglévő vagy létrehozandó szerződéses jogviszonyok, valamint a 
szerződések alapján az általam a Banktól igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kockázatok tekintetében a Bank az alábbiak szerint a részemre részletes tájékoztatást adott, 
amelyet jelen nyilatkozat aláírásával elismerek. 
 
Kijelentem, hogy a Bank befektetési szolgáltatásait a jelen nyilatkozatban foglalt kockázatok 
ismeretében veszem igénybe. 
 
I. Kapcsolattartás módjával kapcsolatos kockázatok 
Tudomásul veszem, hogy a Bank személyesen adott megbízást kizárólag az azonosításom, 
illetve meghatalmazottam azonosítása után fogad.  
Kijelentem, hogy az azonosításra szolgáló adataimat a lehető legnagyobb gondossággal 
őrzöm és kezelem, azokhoz jogosulatlan harmadik személyek számára hozzáférést nem 
engedek.  
Az azonosításra szolgáló adatok elvesztése esetén, vagy ha egyéb okból azokhoz 
jogosulatlan harmadik személy hozzáférhet, haladéktalanul köteles vagyok a jelszavamat 
megváltoztatni. A jelszó megváltoztatásának vagy a Társaság értesítésének hiányából 
adódó károkért engem terhel mindennemű felelősség. 
 
II. Számlavezetéssel és letétkezeléssel kapcsolatos kockázatok 
Tudomásul veszem, hogy átutalási- és transzfermegbízást kizárólag az Üzletszabályzatban 
meghatározott mennyiségi és időbeli korlátozásokkal adhatok. Tudatában vagyok annak és 
elfogadom, hogy a Bank kizárólag abban az esetben teljesíti az átutalási megbízásomat, 
transzferkérelmemet, készpénzfelvételi megbízásomat, ha az ügyfél-, bank-, értékpapír-, 
értékpapír-letéti számlám (a továbbiakban: Számla) erre fedezetet biztosít. 
 
Tudomásom van arról, hogy a Bank kizárólag forintalapú átutalásokat fogad és a 
követelések kiegyenlítésére devizában nincs lehetőségem. 
Tudomásul veszem, hogy a Bank a letétkezelésébe adott értékpapírokat gyűjtőelven tarja 
nyílván, ebből adódóan a letét megszűnésekor kizárólag azonos fajtájú és mennyiségű 
értékpapír kiszolgáltatására köteles. 
Tudomásom van arról, hogy a gyűjtőelvű tárolás és az azonos fajtájú értékpapírok 
helyettesíthetősége miatt a Bank a készletértékelési elvek közül a FIFO elvet alkalmazza, az 
ettől eltérő nyilvántartás vezetése, ügyletpárosítás – a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően – az Ügyfél feladata. 
 
III. Megbízások teljesítéséből adódó kockázatok 
Elfogadom, hogy a Bank nem fogad el megbízást értékpapírok adásvételére vonatkozóan, 
kizárólag sajátszámlás adásvételi ügyleteket köt. 
Tudomásom van arról, hogy a Bank befektetési tanácsadást nem végez, ebből adódóan a 
Bank alkalmazottjai által rendelkezésemre bocsátott információ nem tekinthető befektetésre, 
illetve eladásra ösztönző kijelentésnek. 
 
IV. Biztosíték érvényesítése során felmerülő kockázatok 
Elfogadom, hogy amennyiben a Bank felé fennálló esedékes pénzügyi kötelezettségemnek a 
felszólításban megjelölt határidőig nem teszek eleget, a Bank által vezetett Számlán 
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nyilvántartott pénzügyi eszköz és pénzeszköz felett a Bank előzetes értesítés nélkül jogosult 
óvadéki jogát érvényesíteni. 
Kijelentem, hogy az óvadéki jog érvényesítése következtében nálam felmerült károk 
tekintetében a Bank semmiféle helytállásra nem köteles. 
 
V. Lehetséges kockázatforrásokat tartalmazó dokumentumok 
• A Bank befektetési szolgáltatásra vonatkozó általános üzleti feltételei és annak 
mellékletei, 
•  A Bank befektetési szolgáltatásra vonatkozó előzetes tájékoztatója, 
• A MNB és ESMA közös befektetési tájékoztatója, 
• A Bank Nyugdíj-előtakarékossági Számlával kapcsolatos hirdetményei, 
• A Bank befektetési szolgáltatásával kapcsolatos adózási tudnivalókra vonatkozó 
tájékoztatói 
 
Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a fent felsoroltak nem nyújtanak teljeskörű 
tájékoztatást a lehetséges kockázatforrások tekintetében, azonban a kockázatforrások az 
ötödik bekezdésben rögzített dokumentumok tartalmából megismerhetőek. 
Kijelentem továbbá, hogy a jelen Kockázatfeltáró Nyilatkozatot elolvastam, megértettem, 
jóváhagyólag aláírtam és egy példányát átvettem. 
 
 
 
Kelt: 20…………………………… 
 
 
 
 
            
                    Ügyfél   
 


