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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

a MiFID 2 irányelvekről  

 
A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást a 2018. 
január 3-tól hatályos MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) irányelvről:  
 
 
Mi a MiFID? 
 
A MiFID az Európai Unió befektetési szolgáltatási tevékenységre, valamint a 
szabályozott piacokra és multilaterális kereskedési rendszerekre vonatkozó 
2004/39/EK irányelve, amely 2007 novembere óta hatályos. Magyarországon ennek 
előírásait ültették át a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
törvénybe (a továbbiakban: Bszt.).   
 
Az irányelv – tekintettel a pénzügyi piacokon tapasztalható változásokra és a gyors 
technológiai fejlődésre – felülvizsgálatra és módosításra került, így a 2018. január 3-
tól hatályos új irányelv (a MiFID 2), illetve a kapcsolódó jogszabályok alapján számos 
ponton változik a befektetésekkel kapcsolatos ügykezelés.  
 
A MiFID 2 célja egy követelményrendszer felállítása az Európai Unió tagállamain 
belüli befektetési vállalkozások számára az egységes pénzügyi piac létrehozása és a 
befektetők fokozottabb védelme érdekében.  
 
A szabályozás, illetve annak változásai az ügyfelek szempontjából különösen az 

alábbi területeket érinti:  

- ügyfélbesorolási kategóriák megállapítása 

- ügyfelek kockázatviselő képességének és piaci ismereteinek felmérése 

- az ügyfelek részére nyújtandó tájékoztatás szélesítése 

- az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb végrehajtás előírása 

- a LEI kód használatának a bevezetése a jogi személy ügyfelek azonosítására 
 
 
A MiFID 2 fontosabb változásai a korábbi irányelvhez képest 
 
 Ügyfelek besorolása  

A Bszt. a befektetési szolgáltatók részére az ügyfelek kötelező, a MiFID által 
bevezetett ügyfélminősítési kategóriák szerinti besorolását írja elő. A besorolás 
alapján határozható meg, hogy milyen mélységben kell az ügyletkötés előtt 
tájékoztatást nyújtani az ügyfél számára, illetve milyen információkat szükséges tőle 
bekérni. 
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A jogszabály három besorolási kategóriát határoz meg:  

- Lakossági ügyfél: részére kell a legrészletesebb tájékoztatást nyújtani.  

- Szakmai ügyfél: számukra a fenti kategóriára jellemző részletes információ 
biztosításánál a tájékoztatási kötelezettség kisebb mértékű. 

- Elfogadható partner ügyfél: a szakmai minősítésű ügyfelek egy szűkebb 
köre, a részükre nyújtandó tájékoztatás mélysége és mértéke a legkisebb.  

 
Az ügyfelek besorolási kategóriái a MiFID 2-ben nem változtak, de az új szabályok 
alapján az önkormányzatok és a helyi hatóságok is lakossági ügyfélnek minősülnek, 
ám saját kérésükre szakmai ügyfélként kezelhetők.  
A jogszabály tételesen meghatározza, hogy mely ügyfelek szakmai (ezen belül 
elfogadható partner) minősítésű ügyfelek (például: hitelintézetek, befektetési 
vállalkozások, nagyvállalkozások, nemzeti és regionális kormányzatok), az e 
kategórián kívüli ügyfelek a lakossági ügyfél kategóriába tartoznak.  
A lakossági ügyfelek a szakmai ügyfeleknél vagy az elfogadható partner ügyfeleknél 
nagyobb védelemben részesülnek.  
 
Adott feltételek mellett lehetőség van arra, hogy az ügyfél kérje az átminősítését és 
besorolásának módosítását.  
 

Alkalmassági és megfelelőségi vizsgálat 

Az alkalmasság és megfelelőség értékelése a befektetővédelmi rendelkezések egyik 
legfontosabb eleme, melynek során megtörténik az ügyfelek kockázatviselő, 
veszteségviselési képességének, piaci ismereteinek, gyakorlatának felmérése.  
 
A MiFID megköveteli, hogy a Bank mérje fel az ügyfél ismereteit, tapasztalatait, 
pénzügyi helyzetét és befektetési céljait annak érdekében, hogy részére megfelelő 
befektetési szolgáltatásokat, illetve pénzügyi eszközöket ajánlhasson. 
 
A MiFID 2 módosítja azon pénzügyi eszközök azon listáját, melyek esetében nincs 
szükség az ügyfél ismereteinek és annak felmérésére, hogy a befektetési szolgáltatás 
vagy az ajánlott termék megfelelő-e az ügyfél számára. 
 
Alkalmassági kérdőív  

A Bank, befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtását megelőzően tájékozódik 
ügyfelei pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteiről, gyakorlatáról, kockázat- és 
veszteségviselő képességéről, jövedelmi helyzetéről és befektetési céljairól.  
Ezen információk beszerzése az alkalmassági kérdőív kitöltésével történik.   
Csak olyan termék ajánlható ügyfél számára, amely az alkalmassági kérdőív 
kiértékelése alapján számára megfelelő.  
A kérdőív kitöltését 3 évente meg kell ismételni, hogy el lehessen kerülni az olyan 
befektetési tanácsot, amely esetleg elavult információkon alapulna.  
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Megfelelőségi vizsgálat 

A Bank köteles megvizsgálni a befektetési megbízásban szereplő pénzügyi eszköz 
megfelelőségét, amennyiben nem nyújt befektetési tanácsot a megbízással 
kapcsolatban.  
Akkor minősül megfelelőnek egy pénzügyi eszköz vagy ügylet, ha vele kapcsolatban 
az ügyfél rendelkezik a kockázatok megértéséhez szükséges tapasztalatokkal és 
ismeretekkel. Ha az adott pénzügyi eszköz nem megfelelő, a megfelelőségi vizsgálat 
során erre a Bank felhívja a figyelmet.  
 

Tájékoztatás 

A MiFID 2 irányelvei alapján a befektetési szolgáltatók ügyfelei felé teljesítendő 
tájékoztatási kötelezettsége megnövekedett. A szabályozás rendelkezik az előzetes 
tájékoztatás elveiről, a befektetési szolgáltatás nyújtása előtt az ügyfél részére 
átadandó információk köréről. A Bank a pénzügyi eszköz értékesítése előtt 
tájékoztatást nyújt az adott pénzügyi eszközről és a kapcsolódó költségekről. 
 
A MiFID 2 szabályai értelmében a Banknak évente be kell mutatni az ügyfél részére 
az igénybe vett befektetési termékhez kapcsolódó költségeket, azaz az ügyfelek 
minden évben egy új kimutatást kapnak, amelyben összesítve található az adott 
időszakban felmerült, befektetési szolgáltatással kapcsolatos valamennyi költség. 
 
A rendelkezések változásai kapcsán a befektetési termékek értékesítése során a 
korábbi gyakorlathoz képest több dokumentumot kell ügyfelek részére átadni, amit a 
Bank igény szerint nem csak papír alapon, hanem elektronikus csatornán keresztül is 
rendelkezésre tud bocsátani. 

 
A legjobb végrehajtásra vonatkozó előírás 

Alapelv, hogy a Banknak a megbízásokat az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb 
módon kell végrehajtani, figyelembe véve többek között a pénzügyi eszköz 
tulajdonságait és árát, a végrehajtás költségét és időigényét. 
A MiFID 2 új követelményként szigorítja a már meglévő szabályokat azzal, hogy a 
Banknak nem csupán minden ésszerű, hanem minden elégséges lépést meg kell 
tennie a megbízások végrehajtása során azért, hogy az ügyfelek számára a lehető 
legjobb eredményt érjék el. 
 
A Banknak a megbízás végrehajtását követően tájékoztatni kell az ügyfelet a 
megbízás végrehajtásának helyszínéről, valamint részletes tájékoztatást kell nyújtania 
ügyfelei részére végrehajtási politikájáról. 
A végrehajtási politika a Bank szabályzata a megbízások ügyfél számára történő 
legkedvezőbb végrehajtásra vonatkozóan, amelynek részletes összefoglalójáról 
tájékoztatást kérhet bankfiókjainkban, illetve megtalálja honlapunkon 
(www.kdbbank.eu).   
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LEI azonosító 

A MiFID 2 rendelkezik a befektetési szolgáltatók felügyeleti hatóságok felé fennálló 
jelentési kötelezettségéről.  
 
A befektetési szolgáltatóknak egyrészt öt éven át meg kell őriznie az illetékes hatóság 
számára a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos valamennyi megbízásra és ügyletre 
vonatkozó lényeges adatot, másrészt az ügyletek adatairól jelentést kell tenniük az 
illetékes hatóság felé. 
 
Ennek új eleme, hogy a jogi személy ügyfelek által kötött ügyletekről szóló 
jelentésekben az ügyfelet LEI azonosítóval (Legal Entity Identifier – jogi személy 
azonosító) kell azonosítani, így ügyletre vonatkozó megbízást, amely jelentési 
kötelezettséggel jár, a Bank csak akkor fogadhat be jogi személy ügyféltől, ha az 
ügyfél előzetesen megadta a LEI azonosítóját.  
 
Bővebb tájékoztatás a LEI azonosítóról az Magyar Nemzeti Bank honlapjáról az alábbi 
linken érhető el:  

https://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/eu/kiemelt_temak/
globalis_jogalany_az/lei_tajekoztato 
 
A LEI azonosítóról és annak igényléséről tájékoztatást kérhet bankfiókjainkban, illetve 
a kapcsolódó, a LEI azonosítóról és annak igényléséről szóló ügyféltájékoztatót 
megtalálja honlapunkon (www.kdbbank.eu).   
 
 
 
Amennyiben további kérdése merül fel a MiFID 2-vel kapcsolatban, kérjük az 
info@kdbbank.eu email címen jelezzék vagy érdeklődjenek a (+36) 1 473 4440 
telefonszámon!  
 
 
Tisztelettel,  
 
KDB Bank Európa Zrt. 
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