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1. MELLÉKLET – Befektetési Szolgáltatási Szerződés  
 

 

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

(KERETSZERZŐDÉS) 

 

Amely létrejött  

 

NÉV               

              

ÜGYFÉLKÓD               

              

LAKCÍM/SZÉKHELY               

              

ADÓAZONOSÍTÓ/ADÓSZÁM               

 (továbbiakban Ügyfél),  

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5., 

Cg. 01-10-046560, továbbiakban CEE Active Asset Management Zrt) között a mai napon az 

alábbi feltételekkel. 

 

A szerződés tárgya  

 

1./ A CEE Active Asset Management Zrt befektetési társaságként a Magyar Nemzeti Bank 

(továbbiakban MNB) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési 

vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (továbbiakban 

Bszt.) meghatározott befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységeket végez.  

 

2./ CEE Active Asset Management Zrt a jelen szerződés 21. pontjában meghatározott 

tájékoztató keretében tájékoztatta az Ügyfelet a befektetési szolgáltatási, kiegészítő és 

egyéb tevékenységekről, vezető tisztségviselőiről, a MNB tevékenységi engedélyekről, 

a CEE Active Asset Management Zrt elérhetőségeiről, a CEE Active Asset Management 

Zrt felügyeleti hatóságáról, céges adatairól, illetve számlaszámairól.  

 

3./ CEE Active Asset Management Zrt a jelen szerződésben, a szerződés mellékletét 

képező nyilatkozatokban és hirdetményekben, valamint a CEE Active Asset 

Management Zrt üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett nyújt befektetési 

szolgáltatási és kiegészítő tevékenységeket az Ügyfél számára. 

 

 A jelen szerződés megkötésével a Számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy díjazás 

ellenében a Számlatulajdonos javára, a jelen számlaszerződésben meghatározott 

feltételek szerint Ügyfél számlát nyit, a számla javára és terhére a Számlatulajdonos, 

illetve az általa feljogosított képviselőjének, meghatalmazottjainak rendelkezései 

szerint a Számlatulajdonos tulajdonát képező értékpapírokról, értékpapírok vételére, 

más befektetési eszköz vételére vagy pozíciók nyitására átadott pénzösszegekről, az 

értékpapírokból vagy más befektetési eszközből, továbbá ezek értékesítéséből befolyt 

ellenértékről nyilvántartást vezet, továbbá a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost 

vagy erre irányuló meghatalmazás esetén a képviselőjét értesíti.  
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4./ Az Ügyfél és a CEE Active Asset Management Zrt (továbbiakban Szerződő felek) 

közötti jogviszonyt jelen szerződés, a CEE Active Asset Management Zrt mindenkor 

hatályos üzletszabályzata, a Szerződő felek között létrejött egyéb szerződések, a jelen 

szerződés mellékletét képező a 21.  pontban meghatározott hirdetmények és a vonatkozó 

jogszabályok határozzák meg (együttesen Szerződési feltételek).  

 

5./ Szerződő felek - amennyiben a Szerződési feltételek másképpen nem rendelkeznek - 

késedelem nélkül értesítik egymást a jelen szerződéssel létrehozott jogviszony 

szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, a jelen szerződés alapján létrejött 

ügylettel összegfüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint 

haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és 

mulasztásokra, továbbá haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, 

képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintő minden 

egyéb, az ügylet szempontjából lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek 

elmulasztásából származó kár a mulasztó felet terheli  

 

Az ügyfélfőszámla elemei 

 

6./ Ügyfélszámla (pénzforgalmi számla) 

 

Az Ügyfélfőszámla egyik eleme a Számlavezető által vezetett, a Számlatulajdonos 

pénzforgalmának lebonyolítására és nyilvántartására szolgáló Ügyfélszámla. 

 

E számlán kizárólag a Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe 

tartozó ügyletekhez kapcsolódó pénzforgalom bonyolítható le. 

 

Az Ügyfélszámla olyan korlátolt rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen a 

Számlavezető befektetési szolgáltatásait igénybevevő Számlatulajdonosnak kizárólag e 

tevékenységgel – értékpapírban foglalt vagy befektetési eszközzel összefüggő 

kötelezettségen alapuló fizetéssel – kapcsolatos pénzforgalmát tartja nyilván. Az 

Ügyfélszámla terhére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak olyan átutalási 

megbízást adhat a Számlatulajdonos, amely a Számlatulajdonos másik 

ügyfélszámlájára, vagy hitelintézetnél vezetett fizetési számlájára történik. 

 

A Számlavezető az Ügyfélszámlán lévő összeg után kamatot nem fizet. 

 

7./ Értékpapírszámla 

 

Az értékpapírszámlán a Számlavezető a Számlatulajdonos tulajdonába kerülő, illetve 

onnan kikerülő értékpapír állományról nyilvántartást vezet. A Számlatulajdonos 

szerződéses ügyleteinek és egyéb rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartott 

állomány javára, illetve terhére jóváírásokat és terheléseket hajt végre. Számlakivonatot 

készít a lebonyolított forgalomról, a számlák egyenlegéről feltüntetve a számlán lévő 

állomány alkotóelemeit, azok darabszámát. 

 

8./  Nyilvántartási számla (elkülönített függő számla) 

 

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos még a jelen számlanyitást megelőzően 

transzfer vagy pénzátutalás formájában rendelkezésre bocsátotta az egyes ügyletek, 

megbízások teljesítéséhez szükséges fedezetet, úgy ezek kizárólag egy úgynevezett 
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nyilvántartási számlára Számlavezető számlájától elkülöníthető függő alszámlára – 

kerültek a jelen Számlaszerződés megkötéséig. A jelen Számlaszerződés megkötésével 

a Nyilvántartási számla automatikusan megszűnik, Ügyfélfőszámlává alakul át. 

 

Számlatulajdonos a tájékoztatást elfogadja. 

 

 

Ügyfélazonosítás  

 

9./ CEE Active Asset Management Zrt a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározottak szerint 

azonosítja ügyfeleit (Ügyfélazonosítás). A számlanyitáshoz szükséges adatok köre 

(továbbiakban Azonosítási adatok) az Ügyfél típusának (természetes személy vagy jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hazai vagy külföldi 

illetékességű, intézményi befektetők) függvényében változhat.  

 

10./ A Pmt. főbb rendelkezéseiről, illetve az Azonosítási adatokról a CEE Active Asset 

Management Zrt a 21.  pontban meghatározottak szerint tájékoztatta az Ügyfelet. 

 

11./ A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a CEE Active Asset Management Zrt jogosult 

megtagadni az Ügyfél megbízásának végrehajtását, vagy az Ügyfél CEE Active Asset 

Management Zrt-nél vezetett számláira vonatkozó bármilyen rendelkezés teljesítését 

abban az esetben, ha az Azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy 

az Azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló okiratok vagy 

dokumentumok hatályukat vesztik. Ilyen esetben a megbízás, szerződés teljesítésére 

vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő bármilyen kárért a CEE 

Active Asset Management Zrt nem vállal felelősséget.  

 

12./ Az azonosítási kötelezettség kiterjed az Ügyfél számlái felett rendelkezésre jogosult 

személyekre, illetve a számlára készpénz befizetést vagy fizikai értékpapír letétet 

teljesítő személyekre is.  

 

Előzetes tájékozódás  

 

 

 

15./ A Portfólió kezelési-tevékenység megkezdése előtt a CEE Active Asset Management 

Zrt meggyőződik arról, hogy a szakmai minősítésű Ügyfél befektetési céljai, jövedelemi 

helyzete, kockázatviselő képessége alapján alkalmas-e arra, hogy a CEE Active Asset 

Management Zrt számára portfólió kezelés keretében meghatározott kockázati szintet 

képviselő pénzügyi eszközt vagy ügyletet ajánljon vagy ilyet az Ügyfél portfóliójába 

felvegyen (Alkalmassági teszt).  

 

 

17./ Az Alkalmassági teszt keretén belül a CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél 

vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, ennek alátámasztását 

szolgáló okirat bemutatását vagy más befektetési vállalkozással vagy árutőzsdei 

szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérheti.  
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18./ A CEE Active Asset Management jogosult az Alkalmassági Teszt elkészítését a 

befektetési szolgáltatási tevékenység megkezdésének feltételéül szabni.  

 

Ügyfélminősítés  

 

 

20./ Az Ügyfél külön írásbeli nyilatkozattal kéri minden ügylet vonatkozásában, 

meghatározott pénzügyi eszközök vagy azok csoportja vagy adott ügylet 

vonatkozásában a szakmai ügyfélként történő kezelését. A szakmai ügyfélminősítésű 

ügyfelek kezeléséről és a lakossági és szakmai ügyfélminősítési kategóriák közötti 

különbségekről a CEE Active Asset Management Zrt a 21. pontban meghatározott 

hirdetmény keretein belül tájékoztatta az Ügyfelet.  
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Előzetes tájékoztatás  

 

21./ A CEE Active Asset Management Zrt az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretén 

belül a következő tájékoztatást adta meg az Ügyfél számára:  

 

(1) MiFID tájékoztató,  

(2) alapvető információk a CEE Active Asset Management Zrt-ről  

(3) tájékoztató az ügyfél-átvilágítás szabályairól,  

(4) az ügyfélminősítés szabályairól,  

(5) a befektető védelmi szabályokról és az ügyfél eszközök kezeléséről,  

(6) a számlák feletti rendelkezési jogosultságról,  

(7) a CEE Active Asset Management Zrt összeférhetetlenségi politikájáról,  

(8) a CEE Active Asset Management Zrt végrehajtási politikájáról,  

(9) a letétképzési kötelezettségről,  

(10) a pénzügyi eszközök értékeléséről és a hozam-számításról,  

(11) a fedezetek befogadásának rendjéről,  

(12) az ügyfélbejelentések kezeléséről,  

(13) tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről,  

(14) tájékoztató a kiszervezett tevékenységekről,  

(15) a CEE Active Asset Management Zrt díjszabályzata, valamint  

(16) a CEE Active Asset Management Zrt üzleti nyitvatartási rendje  

(17) a CEE Active Asset Management Zrt felügyeleti hatósága 

 

22./ A 21./ pontban meghatározott tájékoztatókat az Ügyfél átvette. A tájékoztatók aktuális 

és hatályon kívül helyezett változata folyamatosan elérhető a CEE Active Asset 

Management Zrt www.ceeaam.hu honlapján.  

 

23./ A 21./ pontban felsorolt tájékoztatók jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

azok tartalmát az Ügyfél megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 

fogadja el.  

 

24./ A CEE Active Asset Management Zrt külön kockázatfeltáró nyilatkozatban tájékoztatta 

az ügyfelet az adott piac, pénzügyi eszköz és ügylettel kapcsolatos kockázatokról. Az 

Ügyfél tudomással bír arról, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat nem tartalmazza teljes 

körűen a CEE Active Asset Management Zrt közreműködésével megkötött ügyletekhez 

kapcsolódó kockázatokat. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy adásvételi szerződés 

megkötésénél vagy megbízások adásánál a kockázati tényezők ismeretében hozza meg 

befektetési döntéseit, és vállalja ezek következményeit. Amennyiben az adott piaccal, 

pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatban az Ügyfélnek bármilyen kételye 

támadna, köteles azt a CEE Active Asset Management Zrt felé jelezni.  

 

25./ A Befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. 

Az ettől eltérő nyelv választásának lehetőségéről a CEE Active Asset Management Zrt 

a számlák feletti rendelkezési jogosultságról szóló hirdetményben tájékoztatja az 

Ügyfelet.  
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Értesítés módja  

 

26./ A CEE Active Asset Management Zrt a jogszabályokon és jelen szerződésen alapuló 

tájékoztatási kötelezettségét – a tájékoztatás típusától függően - a következő módon 

teljesíti (Értesítési mód):  

 

(1) postai úton,  

(2) telefaxon,  

(3) rövid szöveges üzenet (SMS) útján,  

(4) rögzített telefonvonalon,  

(5) elektronikus levél útján (e-mail),  

(6) honlapon, valamint  

(7) személyesen.  

 

27./  A CEE Active Asset Management Zrt tájékoztatásért jogosult a mindenkor hatályos 

díjszabályzatban meghatározott díjat felszámítani.  

 

28./ Vitás esetben az Ügyfél a 26./ pontban meghatározott értesítési módok esetén a 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésének igazolására elfogadja a következőket:  

 

(1) posta küldemények feladójegyzéke,  

(2) CEE Active Asset Management Zrt faxnapló,  

(3) CEE Active Asset Management Zrt SMS szerver által rögzített adat,  

(4) CEE Active Asset Management Zrt által rögzített telefonbeszélgetés,  

(5) CEE Active Asset Management Zrt elektronikus iktatórendszere által rögzített adat,  

(6) CEE Active Asset Management Zrt által archivált adatok, valamint  

(7) átvételi elismervény.  

 

29./ A 26./ (2)-(6) pontokban meghatározott értesítési módok útján történő tájékoztatás 

esetében a CEE Active Asset Management Zrt biztosítja a tájékoztatás tartalmának az 

adott tájékoztatás céljának megfelelő ideig – de legalább 5 évig - történő tárolását és a 

tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését (Tartós 

adathordozó).  

 

30./ Az Ügyfél Azonosítási adatainak megadásakor nyilatkozik az általa választott 

elsődleges tájékoztatási módról. Elsődleges tájékoztatási módként a postai, telefax vagy 

elektronikus levél útján történő értesítés kérhető.  

 

31./ Elektronikus levél vagy Honlap útján történő értesítés esetén a CEE Active Asset 

Management Zrt nem vállal felelősséget a telekommunikációs rendszerek, illetve a CEE 

Active Asset Management Zrt érdekkörén kívül eső rendszerek foglaltsága, 

túlterheltsége, meghibásodása, üzemzavara vagy tévedése okozta károkért.  

 

32./ Az Ügyfél nem hivatkozhat a kifogásolás lehetetlenségére abban az esetben, ha az általa 

megadott e-mail címre vagy telefonszámra a CEE Active Asset Management Zrt a 

tájékoztatást megkísérelte elküldeni, azonban ez bármilyen okból meghiúsult.  
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Számlavezetés  

 

33./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél számára vezetett számlák javára 

teljesített befizetések és értékpapírletétek, illetve a CEE Active Asset Management Zrt 

közreműködésével lebonyolított ügyletek elszámolására ügyfélfőszámlát 

(ügyfélszámlát és értékpapírszámlát valamint letéti számlát) nyit.  

 

34./ A CEE Active Asset Management Zrt vállalja, hogy az Ügyfél pénzügyi eszközeit más 

ügyfelek eszközeitől elkülönítetten nyilvántartja, illetve az Ügyfél utasításai szerint 

kezeli. Ennek keretén belül a CEE Active Asset Management Zrt:  

 

(1) nyilvántartja az Ügyfél számlája fölött rendelkezésre jogosultakat, illetve a 

rendelkezési jogosultság időbeli hatályát és terjedelmét,  

 

(2) befogadja az Ügyfél számlája javára teljesített fizikai értékpapír beszállítást, 

amennyiben az értékpapír üres forgatmánnyal van ellátva,  

 

(3) nyilvántartja az Ügyfél ügyleteit, illetve azok elszámolását,  

 

(4) az Ügyfél javára elvégzi a jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokon 

alapuló esedékes követelések beszedését,  

 

(5) kérésre a letétben lévő részvényekről letéti, illetve tulajdonosi igazolást állít ki a 

letett részvények egyidejű zárolása mellett,  

 

(6) az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően értékpapír-transzfer, pénztári kifizetési, 

illetve átutalási megbízást teljesít az 21./ pontban meghatározott tájékoztatóban foglalt 

feltételek mellett feltéve, hogy az nem ütközik jogszabályi rendelkezéssel,  

 

(7) az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában a számlán elérhető pénzösszeget és 

értékpapírokat letétként kezeli, valamint  

 

(8) nyilvántartja az Ügyfél számláin történt összes, a fentiekben meg nem nevesített 

terheléssel vagy jóváírással járó tranzakciót és műveletet.  

 

35./ Az Ügyfél köteles a beérkező transzferrel vagy fizikai beszállítással egy időben a 

megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazoló okiratot a CEE 

Active Asset Management Zrt rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor 

hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az 

Ügyfelet terheli.  

 

36./ A CEE Active Asset Management Zrt jogosult a nála lévő Ügyfél pénzeszközöket és 

értékpapírokat külső letétkezelőnél „gyűjtőelven” elhelyezni. A gyűjtőelvű tárolás azt 

jelenti, hogy a letétkezelő partner nem tartja nyilván azt, hogy az adott pénzügyi eszköz 

a CEE Active Asset Management Zrt melyik ügyfelének tulajdonát képezi. A CEE 

Active Asset Management Zrt az Ügyfél pénzügyi eszközeit a saját eszközeitől 

elkülönítetten kezeli. Az igénybe vett letétkezelő partnerekről, a gyűjtőelvű tárolásról, 

illetve a letétkezelő partnerek nemteljesítésének következményeiről a CEE Active Asset 

Management Zrt 21.  pontban meghatározott hirdetményben informálja az ügyfelet.  
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37./ A CEE Active Asset Management Zrt az általa vezetett számlákon végzett műveletekről 

a művelet napján visszaigazolást állít ki. A számlákról a CEE Active Asset Management 

Zrt évente – a teljes naptári évre vonatkozó – kimutatást küld postai úton az Ügyfél 

részére. Az Ügyfél kérésére a CEE Active Asset Management Zrt az üzleti év során 

bármikor haladéktalanul elkészíti a számlakimutatásokat, amelynek költségeit a 

Díjszabályzat tartalmazza.  

  

 

Megbízások végrehajtása  

 

38./ A CEE Active Asset Management Zrt a következő módon köt szerződést az Ügyféllel, 

illetve hajt végre Ügyfél megbízást (továbbiakban együttesen Szerződés teljesítése):  

 

(1) személyesen a megbízási szerződés vagy a kötjegy írásba foglalásával,  

(2) fax útján,  

(3) postai úton,  

(4) a CEE Active Asset Management Zrt rögzített vonalas telefonos rendszerén 

keresztül, illetve,  

(5) arra vonatkozó megállapodás esetén egyéb online rendszeren.  

 

39./ Telefonon adott megbízásoknál Ügyfél hozzájárul a beszélgetések rögzítéséhez és 

azokat vitás esetben teljes bizonyító erejűnek fogadja el. A telefonon adott megbízások 

legkésőbb a CEE Active Asset Management Zrt mindenkor hatályos 

Üzletszabályzatában foglalt határidőn belül kereshetőek vissza.  

 

40./ A Szerződés teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél a CEE Active Asset Management 

Zrt-nél vezetett számláin teljesítse az adott ügylet tekintetében a 21. pontjában 

meghatározott tájékoztató szerinti letétképzési kötelezettséget. A letétképzési 

kötelezettséggel szemben a CEE Active Asset Management Zrt a 21. pontban körülírt 

tájékoztató szabályai szerint fogad be fedezetet. A letétképzési kötelezettség 

tekintetében a CEE Active Asset Management Zrt saját mérlegelési jogkörén belül az 

Ügyfél javára eltérhet.  

 

41./ A Szerződés teljesítése, illetve értékpapír titok körébe tartozó információ kiadásának 

feltétele, hogy az Ügyfél számlái felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy 

jár el. Ennek keretén belül a CEE Active Asset Management Zrt a következő adatokat 

kéri be:  

 

(1) ügyfélkód,  

 

(2) ügyfél neve és rendelkezésre jogosult neve (utóbbi akkor szükséges, amennyiben az 

eltér az ügyfél nevétől),  

 

(3) telefonos jelszó . 

 

42./  A Szerződés teljesítés során a következő szerződési paramétereket kell rögzíteni:  

 

(1) pénzügyi eszköz megnevezése,  

 

(2) ügylet iránya,  
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(3) megbízás érvényessége (meghatározás hiányában napi),  

 

(4) megbízás típusa (meghatározás hiányában limit),  

 

(5) árfolyam (kivéve piaci típusú megbízás esetében),  

 

(6) a végrehajtási helyszín (amennyiben az ügyfél el kíván térni a CEE Active Asset 

Management Zrt végrehajtási politikájától), illetve  

 

(7) egyéb paramétert, amely a megbízás típusa indokol.  

 

43./ A Szerződés teljesítése a CEE Active Asset Management Zrt végrehajtási politikája 

szerint történik. A végrehajtási politikáról a CEE Active Asset Management Zrt a 21./ 

pont szerint tájékoztatta az Ügyfelet.  

 

44./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél külön nyilatkozata alapján jogosult  

 

(1) az egyes Szerződéseket más Ügyfél megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva 

teljesíteni,  

 

(2) az Ügyfél szabványosított piacra bevezetett vagy multilaterális kereskedési 

platformon elérhető pénzügyi eszközére vonatkozó Szerződést tőzsdén kívüli piacon 

teljesíteni,  

 

(3) az Ügyfél szabványosított piacra vonatkozó, nem teljesült limitáras megbízását 

nyilvánosságra hozni, az Ügyfélre vonatkozó adatok visszatartása mellett.  

 

Teljesített szerződések visszaigazolása és a szerződések írásba foglalása  

 

45./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél számára végrehajtott megbízásokat 

postai úton vagy Tartós adathordozón legkésőbb a megbízás végrehajtásának napját 

követő kereskedési napon vagy ha a megbízást a befektetési vállalkozás harmadik 

személy közreműködésével hajtotta végre, e harmadik személy igazolásának 

kézhezvételét követő munkanapon igazolja vissza.  

 

46./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél Szerződés teljesítéseiről heti 

szerződéslistát készít, amelyet az Ügyfél által a 30./ pontban körülírt Elsődleges 

értesítési módon juttat el az Ügyfél számára. Technikai vagy hatékonysági okokból 

kifolyólag a CEE Active Asset Management Zrt jogosult a heti szerződéslistát 

bármilyen a 26./ pontban meghatározott Értesítési módon elküldeni az ügyfél számára.  

 

47./ A heti szerződéslistát az Ügyfél köteles a kézhezvételtől számított 8 napon belül a CEE 

Active Asset Management Zrt részére aláírva visszaküldeni.  

 

48./ Szerződő felek írásban megállapodhatnak arról, hogy a szerződéslistát az Ügyfél 

legalább heti rendszerességgel személyesen a CEE Active Asset Management Zrt 

ügyfélszolgálati irodájában veszi át és írja alá. A szerződéslista késedelmes 

kézhezvételéből származó minden felelősséget az Ügyfél visel, egyebekben a 47. pont 

szerint kell eljárni.  
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49./ Amennyiben a CEE Active Asset Management Zrt által megadott bármilyen 

tájékoztatás és az Ügyfél saját nyilvántartása között eltérés mutatkozik, az Ügyfél 

köteles azt 2 munkanapon belül írásban jelezni. Ennek hiányában az Ügyfél a 

tájékoztatást megértette, tudomásul vette és elfogadta.  

 

Díjak és költségek  

 

50./ CEE Active Asset Management Zrt az általa végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítő 

és egyéb tevékenységek fejében a mindenkor hatályos díjszabályzatában meghatározott 

jutalékot, díjat, költséget, illetve kamatot (továbbiakban együttesen Költségek) jogosult 

felszámítani. Közreműködő igénybevétele esetében a CEE Active Asset Management 

Zrt jogosult a közreműködő partner által felszámított díjat az Ügyfélre hárítani. A CEE 

Active Asset Management Zrt abban az esetben is jogosult a jelen pontban 

meghatározott Költségeket felszámítani, amennyiben az Ügyfél megbízását 

visszavonja, a megbízás az Ügyfél által megadott feltételek mellett nem teljesül vagy az 

ügyletre az Ügyfél szerződésben meghatározott kötelezettségeinek elmulasztása miatt 

kerül sor.  

 

51./ CEE Active Asset Management Zrt jogosult a díjakat, költségeket és kamatokat az 

Ügyfél ügyfélszámláján történő terheléssel, külön értesítés nélkül beszedni.  

 

52./ CEE Active Asset Management Zrt jogosult késedelmi kamatot felszámítani, 

amennyiben az Ügyfél díjfizetési, pénz vagy értékpapír-szállítási kötelezettségének 

esedékességkor nem tesz eleget. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki 

alapkamat kétszerese.  

 

Egyéb rendelkezések  

 

53./ Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen 

szerződést bármelyik Szerződő fél indokolás nélkül, legalább tizenöt napos határidő 

betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás). Azonnali hatályú (rendkívüli) 

felmondásnak van helye a CEE Active Asset Management Zrt üzletszabályzatában 

meghatározott súlyos szerződésszegés esetén.  

 

54./ Amennyiben az Ügyfél CEE Active Asset Management Zrt által vezetett számláin 3 

hónapig nincs forgalom, illetve egyik számla sem rendelkezik pozitív egyenleggel, 

akkor a CEE Active Asset Management Zrt jogosult a számlákat egyoldalúan, az Ügyfél 

külön értesítése nélkül „passzív” státuszba helyezni. Ebben az esetben a számlák 

„aktiválására” csak az ismételt ügyfélazonosítás, illetve a CEE Active Asset 

Management Zrt mindenkor hatályos üzletszabályzatának mellékletében szereplő 

keretszerződések és nyilatkozatok ismételt írásba foglalását követően van lehetőség.  

 

55./ A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása 

esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő 

feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a 

Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni.  

 

56./ Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével 
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kapcsolatban megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. 

rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A 

Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és 

büntetőjogi jogkövetkezményeiről.  

 

57./ CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél adatairól, illetve a CEE Active Asset 

Management Zrt-nél vezetett számláiról információkat csak a CEE Active Asset 

Management Zrt üzletszabályzatában vagy jogszabályban meghatározott esetekben és 

feltételek szerint szolgáltathat ki.  

 

58./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben CEE Active Asset Management 

Zrt mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát, díjszabályzatát, hirdetményeit, az 

érvényben levő tőzsdei- és elszámolóházi szabályzatokat, valamint a hatályos 

jogszabályok, különösen a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), az 

Európai Parlament és Tanács 2014/57/EU számú irányelve a piaci visszaélések 

büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv), és a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. A CEE Active Asset Management Zrt mindenkor hatályos 

üzletszabályzata, díjszabályzata és hirdetményei a CEE Active Asset Management Zrt 

ügyfélszolgálati irodájában, illetve Honlapján tekinthetők meg.  

 

59./ Az Ügyfél kijelenti, hogy a CEE Active Asset Management Zrt üzletszabályzatát ismeri, 

az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.  

 

60./ Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen 

és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal 

mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással 

rendelkeznek  

 

61./ Ügyfél kijelenti, hogy a a CEE Active Asset Management Zrt végrehajtási politikáját 

megismerte, azt elfogadja.  

 

 

Dátum, hely 

 

 

Aláírások: 

 

Ügyfél részéről    CEEAAM Zrt részéről
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1.1. MELLÉKLET – TBSZ Szerződés 

 

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS 

[ÉV] (az evszamazonositobol 

(KERETSZERZŐDÉS) 

 

Amely létrejött  

 

NÉV    HOSSZU NEV           

              

ÜGYFÉLKÓD    szamlaazonosito           

              

LAKCÍM/SZÉKHELY    lakcim           

              

ADÓAZONOSÍTÓ    adoazonosito           
 (továbbiakban Ügyfél vagy Számlatulajdonos),  

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5., 

Cg. 01-10-046560, továbbiakban CEE Active Asset Management Zrt vagy Számlavezető) 

között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

A szerződés tárgya  

 

1./ A CEE Active Asset Management Zrt befektetési társaságként a Magyar Nemzeti Bank 

(továbbiakban MNB) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési 

vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (továbbiakban 

Bszt.) meghatározott befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységet végez.  

 

2./ CEE Active Asset Management Zrt a jelen szerződés 21. pontjában meghatározott 

tájékoztató keretében tájékoztatta az Ügyfelet a befektetési szolgáltatási, kiegészítő és 

egyéb tevékenységekről, vezető tisztségviselőiről, a MNB tevékenységi engedélyekről, 

a CEE Active Asset Management Zrt elérhetőségeiről, a CEE Active Asset Management 

Zrt felügyeleti hatóságáról, céges adatairól, illetve számlaszámairól.  

 

3./ CEE Active Asset Management Zrt a jelen szerződésben, a szerződés mellékletét 

képező nyilatkozatokban és hirdetményekben, valamint a CEE Active Asset 

Management Zrt üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett nyújt befektetési 

szolgáltatási és kiegészítő tevékenységeket az Ügyfél számára. 

 

 A jelen szerződés megkötésével a Számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy díjazás 

ellenében a Számlatulajdonos javára, a jelen számlaszerződésben meghatározott 

feltételek szerint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

(továbbiakban Szja) 67/B. §-a szerinti Tartós Befektetési Számlát (Számla vagy TBSZ 

számla) nyit, a Számla javára és terhére a Számlatulajdonos, illetve az általa feljogosított 

képviselőjének, meghatalmazottjainak rendelkezései szerint a Számlatulajdonos 

tulajdonát képező értékpapírokról, értékpapírok vételére, más befektetési eszköz 

vételére vagy pozíciók nyitására átadott pénzösszegekről, az értékpapírokból vagy más 

befektetési eszközből, továbbá ezek értékesítéséből befolyt ellenértékről nyilvántartást 
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vezet, továbbá a Számla egyenlegéről a Számlatulajdonost vagy erre irányuló 

meghatalmazás esetén a képviselőjét értesíti.  

 

(Számla áthelyezés esetén): Az Ügyfél előzetesen tájékoztatta a CEE Active Asset 

Management Zrt-t, hogy a jelen szerződést tartós befektetési számlának az Szja törvény 

szerinti áthelyezése céljából köti a CEE Active Asset Management Zrt-vel, mint fogadó 

szolgáltatóval. Az ügyfél csatolja az átadó szolgáltató igazolását az áthelyezendő számla 

fennállásáról és adatairól és kéri, hogy a számlát a CEE Active Asset Management Zrt. 

ezen adatoknak megfelelően nyissa meg és vezesse, amelyet a CEE Active Asset 

Management Zrt vállal. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az áthelyezett 

számlán lévő pénz, illetve pénzügyi eszközöknek a CEE Active Asset Management Zrt-

hez történő transzferálását, átutalását követően bemutatja az átadó szolgáltató által 

kiállított Szja törvény szerinti igazolást. 

 

4./ Az Ügyfél és a CEE Active Asset Management Zrt (továbbiakban Szerződő felek) 

közötti jogviszonyt jelen szerződés, a CEE Active Asset Management Zrt mindenkor 

hatályos üzletszabályzata, a Szerződő felek között létrejött egyéb szerződések, a jelen 

szerződés mellékletét képező a 21.  pontban meghatározott hirdetmények és a vonatkozó 

jogszabályok határozzák meg (együttesen Szerződési feltételek).  

 

5./ Szerződő felek - amennyiben a Szerződési feltételek másképpen nem rendelkeznek - 

késedelem nélkül értesítik egymást a jelen szerződéssel létrehozott jogviszony 

szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, a jelen szerződés alapján létrejött 

ügylettel összegfüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint 

haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és 

mulasztásokra, továbbá haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, 

képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintő minden 

egyéb, az ügylet szempontjából lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek 

elmulasztásából származó kár a mulasztó felet terheli  

 

A TBSZ számla elemei 

 

6./ TBSZ Ügyfélszámla (pénzforgalmi számla) 

 

A TBSZ számla egyik eleme a Számlavezető által vezetett, a Számlatulajdonos 

pénzforgalmának lebonyolítására és nyilvántartására szolgáló TBSZ Ügyfélszámla. 

 

E számlán kizárólag a Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe 

tartozó ügyletekhez kapcsolódó pénzforgalom bonyolítható le. 

 

A TBSZ Ügyfélszámla olyan korlátolt rendeltetésű számla, amelyen a Számlavezető 

befektetési szolgáltatásait igénybevevő Számlatulajdonosnak kizárólag a TBSZ 

számlával – értékpapírban foglalt vagy befektetési eszközzel összefüggő 

kötelezettségen alapuló fizetéssel – kapcsolatos pénzforgalmát tartja nyilván. 

 

A Számlavezető a TBSZ Ügyfélszámlán lévő összeg után kamatot nem fizet. 

 

A TBSZ Ügyfélszámla terhére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak olyan 

átutalási megbízást adhat a Számlatulajdonos, amely a Számlatulajdonos másik 

ügyfélszámlájára, vagy hitelintézetnél vezetett fizetési számlájára történik. 
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7./ TBSZ Értékpapírszámla 

 

A TBSZ értékpapírszámlán a Számlavezető a Számlatulajdonosnak a jelen szerződés 

alapján a tulajdonába kerülő, illetve onnan kikerülő értékpapír állományról 

nyilvántartást vezet. A Számlatulajdonos jelen szerződés szerinti ügyleteinek és egyéb 

rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartott állomány javára, illetve terhére 

jóváírásokat és terheléseket hajt végre. Számlakivonatot készít a lebonyolított 

forgalomról, a számlák egyenlegéről feltüntetve a számlán lévő állomány alkotóelemeit, 

azok darabszámát. 

 

 

8./ Számlanyitás 

 

Jelen szerződés aláírásával Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés 

aláírását követő 3 banki napon belül az Szja törvényben meghatározott összeget befizeti 

a TBSZ Ügyfélszámlára vagy nyugdíj-előtakarékossági számlájáról ezen összegnek 

megfelelő pénzt, illetve pénzügyi eszközt vezettet át, utal át a Számlára. Ügyfél a 

Számlával kapcsolatosan rendelkezést csak a jelent pontban foglalt kötelezettség 

teljesítését követően adhat. Amennyiben Ügyfél jelen pontban foglalt kötelezettségét 

nem teljesíti, akkor jelen szerződés az aláírását követő 4. banki napon megszűnik. 

 

A TBSZ Ügyfélszámlára kizárólag a Számla megnyitásának évében teljesíthet 

befizetést az Ügyfél. 

 

Jelen szerződés aláírásával Ügyfél kijelenti, hogy a Számlát megnyitásának évét követő 

5. év végéig fenn kívánja tartani. 

 

Ügyfélazonosítás  

 

9./ CEE Active Asset Management Zrt a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározottak szerint 

azonosítja ügyfeleit (Ügyfélazonosítás). A számlanyitáshoz szükséges adatok köre 

(továbbiakban Azonosítási adatok) az Ügyfél típusának (természetes személy vagy jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hazai vagy külföldi 

illetékességű, intézményi befektetők) függvényében változhat.  

 

10./ A Pmt. főbb rendelkezéseiről, illetve az Azonosítási adatokról a CEE Active Asset 

Management Zrt a 21.  pontban meghatározottak szerint tájékoztatta az Ügyfelet. 

 

11./ A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a CEE Active Asset Management Zrt jogosult 

megtagadni az Ügyfél megbízásának végrehajtását, vagy az Ügyfél CEE Active Asset 

Management Zrt-nél vezetett számláira vonatkozó bármilyen rendelkezés teljesítését 

abban az esetben, ha az Azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy 

az Azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló okiratok vagy 

dokumentumok hatályukat vesztik. Ilyen esetben a megbízás, szerződés teljesítésére 

vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő bármilyen kárért a CEE 

Active Asset Management Zrt nem vállal felelősséget.  
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12./ Az azonosítási kötelezettség kiterjed az Ügyfél számlái felett rendelkezésre jogosult 

személyekre, illetve a számlára készpénz befizetést vagy fizikai értékpapír letétet 

teljesítő személyekre is.  

 

Előzetes tájékozódás  

 

 

 

15./ A Portfólió kezelési-tevékenység megkezdése előtt a CEE Active Asset Management 

Zrt meggyőződik arról, hogy a szakmai minősítésű Ügyfél befektetési céljai, jövedelmi 

helyzete, kockázatviselő képessége alapján alkalmas-e arra, hogy a CEE Active Asset 

Management Zrt számára portfólió kezelés keretében meghatározott kockázati szintet 

képviselő pénzügyi eszközt vagy ügyletet ajánljon vagy ilyet az Ügyfél portfóliójába 

felvegyen (Alkalmassági teszt).  

 

 

17./ Az Alkalmassági teszt keretén belül a CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél 

vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, ennek alátámasztását 

szolgáló okirat bemutatását vagy más befektetési vállalkozással vagy árutőzsdei 

szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérheti.  

 

18./ A CEE Active Asset Management Zrt jogosult az Alkalmassági Teszt elkészítését a 

befektetési szolgáltatási tevékenység megkezdésének feltételéül szabni.  

Ügyfélminősítés  

 

19./ CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfelet a Bszt. által meghatározott 

ügyfélminősítési szabályok szerint Ügyfélminősítés-nek sorolta be.  

 

20./ Az Ügyfél külön írásbeli nyilatkozattal kéri minden ügylet vonatkozásában, a szakmai 

ügyfélként történő kezelését. A szakmai ügyfélként történő kezelésről és a lakossági és 

szakmai ügyfélminősítési kategóriák közötti különbségekről a CEE Active Asset 

Management Zrt a 21.  pontban meghatározott hirdetmény keretein belül tájékoztatta az 

Ügyfelet.  

 

Előzetes tájékoztatás  

 

21./ A CEE Active Asset Management Zrt az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretén 

belül a következő tájékoztatást adta meg az Ügyfél számára:  

 

(1) MiFID tájékoztató,  

(2) alapvető információk a CEE Active Asset Management Zrt-ről  

(3) tájékoztató az ügyfél-átvilágítás szabályairól,  

(4) az ügyfélminősítés szabályairól,  

(5) a befektető védelmi szabályokról és az ügyfél eszközök kezeléséről,  

(6) a számlák feletti rendelkezési jogosultságról,  

(7) a CEE Active Asset Management Zrt összeférhetetlenségi politikájáról,  

(8) a CEE Active Asset Management Zrt végrehajtási politikájáról,  

(9) a letétképzési kötelezettségről,  

(10) a pénzügyi eszközök értékeléséről és a hozam-számításról,  

(11) a fedezetek befogadásának rendjéről,  
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(12) az ügyfélbejelentések kezeléséről,  

(13) tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről,  

(14) tájékoztató a kiszervezett tevékenységekről,  

(15) a CEE Active Asset Management Zrt díjszabályzata, valamint  

(16) a CEE Active Asset Management Zrt üzleti nyitvatartási rendje  

(17) a CEE Active Asset Management Zrt felügyeleti hatósága 

 

22./ A 21./ pontban meghatározott tájékoztatókat az Ügyfél átvette. A tájékoztatók aktuális 

és hatályon kívül helyezett változata folyamatosan elérhető a CEE Active Asset 

Management Zrt www.ceeaam.hu honlapján.  

 

23./ A 21./ pontban felsorolt tájékoztatók jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

azok tartalmát az Ügyfél megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 

fogadja el.  

 

24./ A CEE Active Asset Management Zrt külön kockázatfeltáró nyilatkozatban tájékoztatta 

az ügyfelet az adott piac, pénzügyi eszköz és ügylettel kapcsolatos kockázatokról. Az 

Ügyfél tudomással bír arról, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat nem tartalmazza teljes 

körűen a CEE Active Asset Management Zrt közreműködésével megkötött ügyletekhez 

kapcsolódó kockázatokat. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy adásvételi szerződés 

megkötésénél vagy megbízások adásánál a kockázati tényezők ismeretében hozza meg 

befektetési döntéseit, és vállalja ezek következményeit. Amennyiben az adott piaccal, 

pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatban az Ügyfélnek bármilyen kételye 

támadna, köteles azt a CEE Active Asset Management Zrt felé jelezni.  

 

25./ A Befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. 

Az ettől eltérő nyelv választásának lehetőségéről a CEE Active Asset Management Zrt 

a számlák feletti rendelkezési jogosultságról szóló hirdetményben tájékoztatja az 

Ügyfelet.  

 

Értesítés módja  

 

26./ A CEE Active Asset Management Zrt a jogszabályokon és jelen szerződésen alapuló 

tájékoztatási kötelezettségét – a tájékoztatás típusától függően - a következő módon 

teljesíti (Értesítési mód):  

 

(1) postai úton,  

(2) telefaxon,  

(3) rövid szöveges üzenet (SMS) útján,  

(4) rögzített telefonvonalon,  

(5) elektronikus levél útján (e-mail),  

(6) honlapon, valamint  

(7) személyesen.  

 

27./ A CEE Active Asset Management Zrt tájékoztatásért jogosult a mindenkor hatályos 

díjszabályzatban meghatározott díjat felszámítani.  

 

28./ Vitás esetben az Ügyfél a 26./ pontban meghatározott értesítési módok esetén a 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésének igazolására elfogadja a következőket:  
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(1) posta küldemények feladójegyzéke,  

(2) CEE Active Asset Management Zrt faxnapló,  

(3) CEE Active Asset Management Zrt SMS szerver által rögzített adat,  

(4) CEE Active Asset Management Zrt által rögzített telefonbeszélgetés,  

(5) CEE Active Asset Management Zrt elektronikus iktatórendszere által rögzített adat,  

(6) CEE Active Asset Management Zrt által archivált adatok, valamint  

(7) átvételi elismervény.  

 

29./ A 26./ (2)-(6) pontokban meghatározott értesítési módok útján történő tájékoztatás 

esetében a CEE Active Asset Management Zrt biztosítja a tájékoztatás tartalmának az 

adott tájékoztatás céljának megfelelő ideig – de legalább 5 évig - történő tárolását és a 

tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését (Tartós 

adathordozó).  

 

30./ Az Ügyfél Azonosítási adatainak megadásakor nyilatkozik az általa választott 

elsődleges tájékoztatási módról. Elsődleges tájékoztatási módként a postai, telefax vagy 

elektronikus levél útján történő értesítés kérhető.  

 

31./ Elektronikus levél vagy honlap útján történő értesítés esetén a CEE Active Asset 

Management Zrt nem vállal felelősséget a telekommunikációs rendszerek, illetve a CEE 

Active Asset Management Zrt érdekkörén kívül eső rendszerek foglaltsága, 

túlterheltsége, meghibásodása, üzemzavara vagy tévedése okozta károkért.  

 

32./ Az Ügyfél nem hivatkozhat a kifogásolás lehetetlenségére abban az esetben, ha az általa 

megadott e-mail címre vagy telefonszámra a CEE Active Asset Management Zrt a 

tájékoztatást megkísérelte elküldeni, azonban ez bármilyen okból meghiúsult.  

 

Számlavezetés  

 

33./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél javára a tartós befektetési szerződés 

keretében teljesített befizetések és értékpapírletétek, illetve a CEE Active Asset 

Management Zrt közreműködésével lebonyolított ügyletek elszámolására  TBSZ 

számlát (TBSZ ügyfélszámlát és TBSZ értékpapírszámlát valamint TBSZ letéti számlát) 

nyit.  

 

34./ A CEE Active Asset Management Zrt vállalja, hogy az Ügyfél TBSZ számlán 

nyilvántartott pénzügyi eszközeit más ügyfelek eszközeitől, illetve az Ügyfél egyéb 

szerződés alapján kezelt pénzügyi eszközeitől elkülönítetten nyilvántartja, illetve az 

Ügyfél utasításai szerint kezeli. Ennek keretén belül a CEE Active Asset Management 

Zrt:  

 

(1) nyilvántartja a TBSZ számla fölött rendelkezésre jogosultakat, illetve a rendelkezési 

jogosultság időbeli hatályát és terjedelmét,  

 

(2) befogadja a TBSZ számla javára teljesített fizikai értékpapír beszállítást, 

amennyiben az értékpapír üres forgatmánnyal van ellátva,  

 

(3) nyilvántartja az Ügyfél ügyleteit, illetve azok elszámolását,  
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(4) az Ügyfél javára elvégzi a jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokon 

alapuló esedékes követelések beszedését,  

 

(5) kérésre a letétben lévő részvényekről letéti, illetve tulajdonosi igazolást állít ki a 

letett részvények egyidejű zárolása mellett,  

 

(6) az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően értékpapír-transzfer, pénztári kifizetési, 

illetve átutalási megbízást teljesít az 21./ pontban meghatározott tájékoztatóban foglalt 

feltételek mellett feltéve, hogy az nem ütközik jogszabályi rendelkezéssel,  

 

(7) az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában a a TBSZ számlán elérhető 

pénzösszeget és értékpapírokat letétként kezeli, valamint  

 

(8) nyilvántartja a TBSZ számlán történt összes, a fentiekben meg nem nevesített 

terheléssel vagy jóváírással járó tranzakciót és műveletet.  

 

35./ Az Ügyfél köteles a beérkező transzferrel vagy fizikai beszállítással egy időben a 

megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazoló okiratot a CEE 

Active Asset Management Zrt rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor 

hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az 

Ügyfelet terheli.  

 

36./ A CEE Active Asset Management Zrt jogosult a nála lévő Ügyfél pénzeszközöket és 

értékpapírokat külső letétkezelőnél „gyűjtőelven” elhelyezni. A gyűjtőelvű tárolás azt 

jelenti, hogy a letétkezelő partner nem tartja nyilván azt, hogy az adott pénzügyi eszköz 

a CEE Active Asset Management Zrt melyik ügyfelének tulajdonát képezi. A CEE 

Active Asset Management Zrt az Ügyfél pénzügyi eszközeit a saját eszközeitől 

elkülönítetten kezeli. Az igénybe vett letétkezelő partnerekről, a gyűjtőelvű tárolásról, 

illetve a letétkezelő partnerek nemteljesítésének következményeiről a CEE Active Asset 

Management Zrt 21.  pontban meghatározott hirdetményben informálja az ügyfelet.  

 

37./ A CEE Active Asset Management Zrt az általa vezetett TBSZ számlákon végzett 

műveletekről a művelet napján visszaigazolást állít ki. A TBSZ számlákról a CEE 

Active Asset Management Zrt évente – a teljes naptári évre vonatkozó – kimutatást küld 

postai úton az Ügyfél részére. Az Ügyfél kérésére a CEE Active Asset Management Zrt 

az üzleti év során bármikor haladéktalanul elkészíti a számlakimutatásokat, amelynek 

költségeit a Díjszabályzat tartalmazza.  

  

 

Megbízások végrehajtása  

 

38./ A CEE Active Asset Management Zrt a következő módon köt szerződést az Ügyféllel, 

illetve hajt végre Ügyfél megbízást (továbbiakban együttesen Szerződés teljesítése):  

 

(1) személyesen a megbízási szerződés vagy a kötjegy írásba foglalásával,  

(2) fax útján,  

(3) postai úton,  

(4) a CEE Active Asset Management Zrt rögzített vonalas telefonos rendszerén 

keresztül, illetve,  

(5) arra vonatkozó megállapodás esetén egyéb online rendszeren.  
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39./ Telefonon adott megbízásoknál Ügyfél hozzájárul a beszélgetések rögzítéséhez és 

azokat vitás esetben teljes bizonyító erejűnek fogadja el. A telefonon adott megbízások 

legkésőbb a CEE Active Asset Management Zrt mindenkor hatályos 

Üzletszabályzatában foglalt határidőn belül kereshetőek vissza.  

 

40./ A Szerződés teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél a CEE Active Asset Management 

Zrt-nél vezetett számláin teljesítse az adott ügylet tekintetében a 21. pontjában 

meghatározott tájékoztató szerinti letétképzési kötelezettséget. A letétképzési 

kötelezettséggel szemben a CEE Active Asset Management Zrt a 21. pontban körülírt 

tájékoztató szabályai szerint fogad be fedezetet. A letétképzési kötelezettség 

tekintetében a CEE Active Asset Management Zrt saját mérlegelési jogkörén belül az 

Ügyfél javára eltérhet.  

 

41./ A Szerződés teljesítése, illetve értékpapír titok körébe tartozó információ kiadásának 

feltétele, hogy a TBSZ számla felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy jár 

el. Ennek keretén belül a CEE Active Asset Management Zrt a következő adatokat kéri 

be:  

 

(1) ügyfélkód,  

(2) ügyfél neve és rendelkezésre jogosult neve (utóbbi akkor szükséges amennyiben az 

eltér az ügyfél nevétől),  

(3) telefonos jelszó.  

 

42./ A Szerződés teljesítés során a következő szerződési paramétereket kell rögzíteni:  

 

(1) pénzügyi eszköz megnevezése,  

(2) ügylet iránya,  

(3) megbízás érvényessége (meghatározás hiányában napi),  

(4) megbízás típusa (meghatározás hiányában limit),  

(5) árfolyam (kivéve piaci típusú megbízás esetében),  

 (6) a végrehajtási helyszín (amennyiben az ügyfél el kíván térni a CEE Active Asset 

Management Zrt végrehajtási politikájától), illetve  

(7) egyéb paramétert, amely a megbízás típusa indokol.  

 

43./ A Szerződés teljesítése a CEE Active Asset Management Zrt végrehajtási politikája 

szerint történik. A végrehajtási politikáról a CEE Active Asset Management Zrt a 21./ 

pont szerint tájékoztatta az Ügyfelet.  

 

44./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél külön nyilatkozata alapján jogosult  

 

(1) az egyes Szerződéseket más Ügyfél megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva 

teljesíteni,  

(2) az Ügyfél szabványosított piacra bevezetett vagy multilaterális kereskedési 

platformon elérhető pénzügyi eszközére vonatkozó Szerződést tőzsdén kívüli piacon 

teljesíteni,  

(3) az Ügyfél szabványosított piacra vonatkozó, nem teljesült limitáras megbízását 

nyilvánosságra hozni, az Ügyfélre vonatkozó adatok visszatartása mellett.  

 

Teljesített szerződések visszaigazolása és a szerződések írásba foglalása  
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45./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél számára végrehajtott megbízásokat 

postai úton vagy Tartós adathordozón legkésőbb a megbízás végrehajtásának napját 

követő kereskedési napon vagy ha a megbízást a befektetési vállalkozás harmadik 

személy közreműködésével hajtotta végre, e harmadik személy igazolásának 

kézhezvételét követő munkanapon igazolja vissza.  

 

46./ A CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél Szerződés teljesítéseiről heti 

szerződéslistát készít, amelyet az Ügyfél által a 30./ pontban körülírt Elsődleges 

értesítési módon juttat el az Ügyfél számára. Technikai vagy hatékonysági okokból 

kifolyólag a CEE Active Asset Management Zrt jogosult a heti szerződéslistát 

bármilyen a 26./ pontban meghatározott Értesítési módon elküldeni az ügyfél számára.  

 

47./ A heti szerződéslistát az Ügyfél köteles a kézhezvételtől számított 8 napon belül a CEE 

Active Asset Management Zrt részére aláírva visszaküldeni.  

 

48./ Szerződő felek írásban megállapodhatnak arról, hogy a szerződéslistát az Ügyfél 

legalább heti rendszerességgel személyesen a CEE Active Asset Management Zrt 

ügyfélszolgálati irodájában veszi át és írja alá. A szerződéslista késedelmes 

kézhezvételéből származó minden felelősséget az Ügyfél viseli, azzal, hogy egyebekben 

a 47. pont szerint kell eljárni.  

 

49./ Amennyiben a CEE Active Asset Management Zrt által megadott bármilyen 

tájékoztatás és az Ügyfél saját nyilvántartása között eltérés mutatkozik, az Ügyfél 

köteles azt 2 munkanapon belül írásban jelezni. Ennek hiányában az Ügyfél a 

tájékoztatást megértette, tudomásul vette és elfogadta.  

 

Díjak és költségek  

 

50./ CEE Active Asset Management Zrt az általa végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítő 

és egyéb tevékenységek fejében a mindenkor hatályos díjszabályzatában meghatározott 

jutalékot, díjat, költséget, illetve kamatot (továbbiakban együttesen Költségek) jogosult 

felszámítani. Közreműködő igénybevétele esetében a CEE Active Asset Management 

Zrt jogosult a közreműködő partner által felszámított díjat az Ügyfélre hárítani. A CEE 

Active Asset Management Zrt abban az esetben is jogosult a jelen pontban 

meghatározott Költségeket felszámítani, amennyiben az Ügyfél megbízását 

visszavonja, a megbízás az Ügyfél által megadott feltételek mellett nem teljesül vagy az 

ügyletre, az Ügyfél szerződésben meghatározott kötelezettségeinek elmulasztása miatt 

kerül sor.  

 

51./ CEE Active Asset Management Zrt jogosult a díjakat, költségeket és kamatokat az 

Ügyfél TBSZ ügyfélszámláján történő terheléssel, külön értesítés nélkül beszedni. Erre 

az Ügyfél a CEE Active Asset Management Zrt-t kifejezetten felhatalmazza. 

 

52./ CEE Active Asset Management Zrt jogosult késedelmi kamatot felszámítani, 

amennyiben az Ügyfél díjfizetési, pénz vagy értékpapír-szállítási kötelezettségének 

esedékességkor nem tesz eleget. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki 

alapkamat kétszerese.  

 

Egyéb rendelkezések  
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53./ Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és az aláírás napját követő 5. naptári év 

utolsó napjáig szól. A jelen szerződést bármelyik Szerződő fél indokolás nélkül, 

legalább tizenöt napos határidő betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás). 

Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye a CEE Active Asset 

Management Zrt üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén.  

 

54./ A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása 

esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő 

feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a 

Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni.  

 

55./ Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével 

kapcsolatban megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. 

rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A 

Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és 

büntetőjogi jogkövetkezményeiről.  

 

56./ CEE Active Asset Management Zrt az Ügyfél adatairól, illetve a CEE Active Asset 

Management Zrt-nél vezetett számláiról információkat csak a CEE Active Asset 

Management Zrt üzletszabályzatában vagy jogszabályban meghatározott esetekben és 

feltételek szerint szolgáltathat ki.  

 

57./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben CEE Active Asset Management 

Zrt mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát, díjszabályzatát, hirdetményeit, az 

érvényben levő tőzsdei- és elszámolóházi szabályzatokat, valamint a hatályos 

jogszabályok, különösen a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), az 

Európai Parlament és Tanács 2014/57/EU számú irányelve a piaci visszaélések 

büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv), a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (új Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A 

CEE Active Asset Management Zrt mindenkor hatályos üzletszabályzata, díjszabályzata 

és hirdetményei a CEE Active Asset Management Zrt ügyfélszolgálati irodájában, 

illetve Honlapján tekinthetők meg.  

 

58./ Az Ügyfél kijelenti, hogy a CEE Active Asset Management Zrt üzletszabályzatát ismeri, 

az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.  

 

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződést a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 

évi CXVII. törvény, különösen annak a tartós befektetési szerződésre vonatkozó 

rendelkezései ismeretében köti meg. 

 

59./ Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen 

és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal 

mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással 

rendelkeznek. 
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60./ Ügyfél kijelenti, hogy a a CEE Active Asset Management Zrt végrehajtási politikáját 

megismerte, azt elfogadja.  

 

Budapest, SZLA NYITAS DATUMA 

 

Aláírások: __________________________ __________________________________ 

                              Ügyfél        CEE Active Asset Management Zrt
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1.2. MELLÉKLET – Bizományosi szerződés (Vétel) 

 

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS 

 
AZONOSÍTÓ: MGB / XXXXXX 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,  adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Bizományos (a továbbiakban Bizományos) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megbízó az alábbi feltételek szerint megbízza a CEE Active Asset Management Zrt-t, hogy az alábbiakban 

részletezett befektetési eszközeire vonatkozó megbízását bizományosként a Megbízó javára teljesítse: 

 

 Megbízás iránya: VÉTEL 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 100 EUR) 

  

 Darabszám: DBSZÁM pl. 55 555 db, azaz ötvenötezer-ötszázötvenöt darab 

 Össznévérték: ALAPCÍMLET*DB (pl 5 555 500 EUR), ötmillió-ötszázötvenötezer-ötszáz EUR 

 

 Megbízás típusa: LIMITÁRAS / PIACI 

 Részteljesítés: ELFOGAD 

 Megízás napja: MEGBÍZÁS NAPJA 

 Érvényesség: DÁTUM METTŐL MEDDIG 

 

 Darabár: DARABÁR  DEVIZA (hat tizedesig, pl 7.658712 EUR) - (nem kötvénynél) 

 Nettó Árfolyam: NETTÓ ÁR  (négy tizedesig) pl 101.2548 % - (kötvénynél) 

 Felhalmozott kamat: FELHALMOZOTT KAMAT (négy tizedesig) pl 0.2221 % (kötvénynél) 

 Bruttó Árfolyam: BRUTTÓ ÁR  (négy tizedesig) pl 101.4769 % (kötvénynél) 

 Hozam: HOZAM (mögé szöveggel – tájékoztató jellegű) 

 Árfolyamérték: DARABÁR*DB (nem kötvénynél) BRUTTÓ ÁRF*ÖSSZNÉVÉRTÉK (kötvénynél) - (két 

tizedesig) 

  

 Megbízási díj: MGB DÍJ (két tizedesig) 

 Tranzakció Összérték: ÁRFOLYAMÉRTÉK + MGB DÍJ, azaz XXXXX EUR (két tizedesig) 

 

 Számlatípus: ÉRTÉKPAPÍR/ TARTÓS BEFEKTETÉSI / PORFOLIÓKEZELT SZÁMLA 

(ügyfélazonosítóból) 

 Fedezet típusa: PÉNZ / ÉRTÉKPAPÍR / LIMIT 

 Fedezetfoglalás napja: FEDEZETFOGLALÁS NAPJA 

  

2. A Megbízottat a Díjjegyzékben foglalt díjazás illeti meg. 

3. A Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megbízott az ügyletet más megbízásokkal összevontan teljesítse. 

4. Megbízó és bizományos megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a pénzügyi teljesítés napján reggel 9 óráig 

a szerződés összegét számláján nem biztosítja, úgy Bizományos jogosult a fedezetbe vont értékpapírokat értékesíteni, 

a befolyt vételárból a Szerződés összegét kiegyenlíti. Jelen pont óvadéki megállapodásnak minősül, amely esetében a 

biztosított összeg a Tranzakció Összérték. 

5. Vételi megbízás esetében Megbízó a megvásárolt befektetési eszközt a befektetési számláján kéri jóváírni, és egyben 

megbízza a Bizományost azok letéti őrzésével és kezelésével. A Megbízó a befektetési eszköz vásárlásához szükséges 

pénzösszeget a Bizományos tervezett díjával és költségével együtt (fedezet) a fedezet esedékességének napján 

biztosítja. 

6. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződésben adott megbízása nem ütközik az    Európai 

Parlament és Tanács 2014/57/EU a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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irányelvben foglalt - piaci visszaélések tilalmát meghatározó - szabályokba. 

7. A Megbízó kijelenti, hogy a megbízottól a Bszt. 40. § - 41. §-aiban és a 43. §-ában meghatározott tájékoztatást 

megkapta, a szerződést annak ismeretében köti meg. 

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízott Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó.  

9. A jelen szerződés az alulírott napon, a felek általi aláírás napjával lép hatályba. 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 
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1.3. MELLÉKLET – Bizományosi szerződés (Eladás) 

 

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS 

 
AZONOSÍTÓ: MGB / XXXXXXX 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,  adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123,  

mint Bizományos (a továbbiakban Bizományos) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megbízó az alábbi feltételek szerint megbízza a CEE Active Asset Management Zrt-t, hogy az alábbiakban 

részletezett befektetési eszközeire vonatkozó megbízását bizományosként a Megbízó javára teljesítse: 

 

 Megbízás iránya: ELADÁS 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 100 EUR) 

  

 Darabszám: DBSZÁM pl. 55 555 db, azaz ötvenötezer-ötszázötvenöt darab 

 Össznévérték: ALAPCÍMLET*DB (pl 5 555 500 EUR), ötmillió-ötszázötvenötezer-ötszáz EUR 

 

 Megbízás típusa: LIMITÁRAS / PIACI 

 Részteljesítés: ELFOGAD 

 Megízás napja: MEGBÍZÁS NAPJA 

 Érvényesség: DÁTUM METTŐL MEDDIG 

 

 Darabár: DARABÁR  DEVIZA (hat tizedesig, pl 7.658712 EUR) - (nem kötvénynél) 

 Nettó Árfolyam: NETTÓ ÁR  (négy tizedesig) pl 101.2548 % - (kötvénynél) 

 Felhalmozott kamat: FELHALMOZOTT KAMAT (négy tizedesig) pl 0.2221 % (kötvénynél) 

 Bruttó Árfolyam: BRUTTÓ ÁR  (négy tizedesig) pl 101.4769 % (kötvénynél) 

 Hozam: HOZAM (mögé szöveggel – tájékoztató jellegű) 

 Árfolyamérték: DARABÁR*DB (nem kötvénynél) BRUTTÓ ÁRF*ÖSSZNÉVÉRTÉK (kötvénynél) – (két 

tizedesig) 

  

 Megbízási díj: MGB DÍJ (két tizedesig) 

 Tranzakció Összérték: ÁRFOLYAMÉRTÉK - MGB DÍJ, azaz XXXXX EUR - (két tizedesig) 

 

 Számlatípus: ÉRTÉKPAPÍR/ TARTÓS BEFEKTETÉSI / PORFOLIÓKEZELT SZÁMLA 

(ügyfélazonosítóból) 

 Fedezet típusa: ÉRTÉKPAPÍR / LIMIT 

 Fedezetfoglalás napja: FEDEZETFOGLALÁS NAPJA 

  

2. A Megbízottat a Díjjegyzékben foglalt díjazás illeti meg. 

3. A Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megbízott az ügyletet más megbízásokkal összevontan teljesítse. 

4. Eladási megbízás esetében a megbízott az őt megillető díjakra és költségekre a befektetési eszköz értékesítéséből 

befolyó eladási árral szemben beszámítással él. Megbízó tudomásul veszi, hogy eladási megbízás esetében a keletkezett 

árfolyamnyereség utáni forrásadót a Megbízott a mindenkor hatályos SZJA törvény vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően megállapítja és levonja. 

5. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződésben adott megbízása nem ütközik az    Európai 

Parlament és Tanács 2014/57/EU a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) 

szóló irányelvben foglalt - piaci visszaélések tilalmát meghatározó - szabályokba. 

6. A Megbízó kijelenti, hogy a megbízottól a Bszt. 40. § - 41. §-aiban és a 43. §-ában meghatározott tájékoztatást 

megkapta, a szerződést annak ismeretében köti meg. 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízott Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó.  

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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8. A jelen szerződés az alulírott napon, a felek általi aláírás napjával lép hatályba. 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 
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1.4 MELLÉKLET – Megbízás visszavonása 
 

MEGBÍZÁS VISSZAVONÁSA 

 
AZONOSÍTÓ: VIS / XXXXX 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,   

adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Bizományos (a továbbiakban Bizományos) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Felek rögzítik, hogy Megbízó a CEE Active Asset Management Zrt. részére MGB / 0123456789 azonosító szám 

alatt megadott megbízását, illetve annak a jelen megállapodás aláírásáig nem teljesült részét VISSZAVONÁSA 

DÁTUMA napjával visszavonja. 

2. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megbízás visszavonása a Megbízott hatályos díjjegyzéke alapján 

díjköteles, a CEE Active Asset Management Zrt. a megbízás-visszavonás díjának összegével Megbízó számláját 

megterheli. 

 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 

 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.5.  MELLÉKLET – Megbízás befektetési jegyek forgalmazása (Vétel) 

 

MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGYEK 

FORGALMAZÁSÁRA 

 
AZONOSÍTÓ: ADV / XXXXXX 
 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,  adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megbízó az alábbi feltételek szerint megbízza a CEE Active Asset Management Zrt-t, hogy az alábbiakban 

részletezett megbízását teljesítse: 

 

 Megbízás iránya: ÉRTÉKESÍTÉS (VÉTEL) 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 100 EUR) 

  

 Darabszám: DBSZÁM pl. 55 555 db, azaz ötvenötezer-ötszázötvenöt darab 

 Össznévérték: ALAPCÍMLET*DB (pl 5 555 500 EUR), ötmillió-ötszázötvenötezer-ötszáz EUR 

 

 Darabár: DARABÁR  DEVIZA (hat tizedesig, pl 7.658712 EUR) 

 Árfolyam: ÁRFOLYAM  (négy tizedesig) pl 101.2548 % 

 Árfolyamérték: DARABÁR*DB DEVIZA - (két tizedesig) 

  

 Díj: ÉRTÉKESÍTÉSI JUTALÉK - (két tizedesig) 

 Tranzakció Összérték: ÁRFOLYAMÉRTÉK + ÉRTÉKESÍTÉSI JUTALÉK, azaz XXXXX EUR - (két tizedesig) 

 

 Megízás napja: MEGBÍZÁS NAPJA 

 Értéknap: MEGBÍZÁS ÉRTÉKNAPJA 

 

 Számlatípus: ÉRTÉKPAPÍR/ TARTÓS BEFEKTETÉSI / PORFOLIÓKEZELT SZÁMLA 

(ügyfélazonosítóból) 

 Fedezet típusa: PÉNZ 

 Fedezetfoglalás napja: FEDEZETFOGLALÁS NAPJA 

  

2. Tudomásul veszem, hogy jelen megbízás akkor lép hatályba, ha a megbízás és a Megbízott díjának fedezete a 

Kibocsátási Tájékoztatóban és az Üzletszabályzatban meghatározottaknak megfelelően a CEE Active Asset 

Management Zrt. rendelkezésére áll. 

3. A Megbízó kijelenti, hogy a Befektetési Szolgáltatótól a Bszt. 40. § - 41. §-aiban és a 43. §-ában meghatározott 

tájékoztatást megkapta, a szerződést annak ismeretében köti meg. Megbízó kijelenti, hogy ismeri a kezelési 

szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra. Megbízó továbbá 

kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel.. 

4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az alap forgalmazása felfüggeszthető. 

5. Megbízó kijelenti, hogy a jelen megbízásban foglalt ügyletkötői minősége nem ütközik az Európai Parlament és Tanács 

2014/57/EU a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló irányelvben 

foglalt - piaci visszaélések tilalmát meghatározó - szabályokba. 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt. 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.6.  MELLÉKLET – Megbízás befektetési jegyek forgalmazása (Eladás) 

 

MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGYEK 

 FORGALMAZÁSÁRA 

 
AZONOSÍTÓ: ADV / XXXXXX 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,  adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123,  

mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megbízó az alábbi feltételek szerint megbízza a CEE Active Asset Management Zrt-t, hogy az alábbiakban 

részletezett megbízását teljesítse: 

 

 Megbízás iránya: VISSZAVÁLTÁS (ELADÁS) 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 100 EUR) 

  

 Darabszám: DBSZÁM pl. 55 555 db, azaz ötvenötezer-ötszázötvenöt darab 

 Össznévérték: ALAPCÍMLET*DB (pl 5 555 500 EUR), ötmillió-ötszázötvenötezer-ötszáz EUR 

 

 Darabár: DARABÁR  DEVIZA ( hat tizedesig, pl 7.658712 EUR)  

 Árfolyam: ÁRFOLYAM  (négy tizedesig) pl 101.2548 % 

 Árfolyamérték: DARABÁR*DB DEVIZA - (két tizedesig) 

  

 Díj: VISSZAVÁLTÁSI JUTALÉK - (két tizedesig) 

 Tranzakció Összérték: ÁRFOLYAMÉRTÉK - ÉRTÉKESÍTÉSI JUTALÉK, azaz XXXXX EUR - (két tizedesig) 

 

 Megízás napja: MEGBÍZÁS NAPJA 

 Értéknap: MEGBÍZÁS ÉRTÉKNAPJA 

 

 Számlatípus: ÉRTÉKPAPÍR/ TARTÓS BEFEKTETÉSI / PORFOLIÓKEZELT SZÁMLA 

(ügyfélazonosítóból) 

 Fedezet típusa: ÉRTÉKPAPÍR 

 Fedezetfoglalás napja: FEDEZETFOGLALÁS NAPJA 

 

 

2. Tudomásul veszem, hogy jelen megbízás akkor lép hatályba, ha a megbízás és a Megbízott díjának fedezete a 

Kibocsátási Tájékoztatóban és az Üzletszabályzatban meghatározottaknak megfelelően a CEE Active Asset 

Management Zrt. rendelkezésére áll. 

3. A Megbízó kijelenti, hogy a Befektetési Szolgáltatótól a Bszt. 40. § - 41. §-aiban és a 43. §-ában meghatározott 

tájékoztatást megkapta és a jelen szerződést annak ismeretében köti meg. 

4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az elszámolás napja az alap kezelési szabályzatában meghatározottak szerinti időköz 

alapulvételével az Értéknaptól kezdődően számítandó.   

5. Megbízó kijelenti, hogy a jelen megbízásban foglalt ügyletkötői minősége nem ütközik az Európai Parlament és Tanács 

2014/57/EU a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló irányelvben 

foglalt - piaci visszaélések tilalmát meghatározó - szabályokba. 

 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 
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1.7.  MELLÉKLET – Teljesítési Igazolás (Befektetési jegy) 

 

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 

 BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSÁHOZ 

 
AZONOSÍTÓ: TLJ / XXXXXX 
 

 

Ügyfél:  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

Forgalmazó: 

CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,  adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint forgalmazó (továbbiakban Megbízott) 

 

Megbízott az alábbiak szerint teljesített Megbízó ADV/XXXXX azonosítójú megbízását: 

 

 Megbízás iránya: ÉRTÉKESÍTÉS (VÉTEL) / VISSZAVÁLTÁS (ELADÁS) 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 100 EUR) 

  

 Darabszám: DBSZÁM pl. 55 555 db, azaz ötvenötezer-ötszázötvenöt darab 

 Össznévérték: ALAPCÍMLET*DB (pl 5 555 500 EUR), ötmillió-ötszázötvenötezer-ötszáz EUR 

 

 Darabár: DARABÁR  DEVIZA (hat tizedesig, pl 7.658712 EUR)  

 Árfolyam: ÁRFOLYAM % (négy tizedesig) 

 Árfolyamérték: DARABÁR*DB DEVIZA - (két tizedesig) 

  

 Díj: ÉRTÉKESÍTÉSI / VISSZAVÁLTÁSI JUTALÉK - (két tizedesig) 

 Adó: KAMATADÓ (csak eladásnál, vételnél 0) 

 Tranzakció Összérték: ÁRFOLYAMÉRTÉK + vagy -  JUTALÉK és - ADÓ, azaz XXXXX EUR - (két tizedesig) 

 

 Teljesítés időpontja: LZT státusz időpontja, nap óra perc 

 Teljesítés helye: CEE AAM ZRT 

 

  

 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.8.  MELLÉKLET – Teljesítési Igazolás (Megbízás) 

 

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 

 BIZOMÁNYOSI MEGBÍZÁSHOZ 

 
 
 

 

Ügyfél:  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

Megbízott: 

CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,  adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Bizományos (a továbbiakban Megbízott)  

 

Megbízott az alábbiak szerint teljesített Megbízó MGB/XXXXX azonosítójú megbízását: 

 

 Megbízás iránya: VÉTEL / ELADÁS 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 100 EUR) 

  

 Teljesítés helye: TELJ HELY 

 Elszámolás pénzneme: ELSZÁMOLÁS DEVIZA 

 

 Árfolyamnyereség adó: ÁRF NYER ADÓ (csak eladásnál, vételnél 0) 

 EHO: EHO (csak eladásnál, vételnél 0) 

 
Azonosító Kötés időpontja 

 

Tervezett 

elszámolás 

napja 

Névérték 

(DEVIZA) 

Bruttó 

Árfolyam (%) 

Darab Darabár 

(DEVIZA) 

Ügylet 

ellenérték 

(DEVIZA) 

Megbízási 

díj 

(DEVIZA) 

KOT /123456789 2010.01.05. 10:00 2010.01.08. 1 000 112,5000 10 11,250000 112,50 100,00 

KOT /123456789 2010.02.05. 11:14 2010.02.08. 2 500 100,0000 25 10,000000 250,00 120,20 

KOT /123456789 2010.02.06. 13:13 2010.02.09. 2 000 110,0000 20 11,000000 220,00 110,10 

         

         

Összesen:   5 500  55  582,50 330,30 

 

 

 Tranzakció Összérték: TOTAL ÜGYLET ELLENÉRTÉK + vagy - MGB DÍJ és - ADÓ, azaz XXXXX DEVIZA 

(két tizedesig) 

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a „Tervezett elszámolás napja” nem garantált elszámolási nap, a valós 

elszámolás napja a tervezett elszámolás napjától eltérhet! 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

  ............................................................. 

  CEE Active Asset Management Zrt 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.9.  MELLÉKLET – Pénzátutalási megbízás 

 

PÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 

 
AZONOSÍTÓ: PZT / XXXXXX 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,   

adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Felek rögzítik, hogy Megbízó a CEE Active Asset Management Zrt.-t megbízza az alábbi pénzátutalási megbízás 

teljesítésével. 

BELFÖLDI ÁTUTALÁS 

 Jogosult:   VALAKI    

 Bankszámlaszám:  12345678-12345678-12345678 

 Viber: IGEN / NEM (default nem) 

KÜLFÖLDI ÁTUTALÁS 

 Jogosult:   VALAKI 

 Jogosult bank neve:   VALAMI 

 Jogosult bank címe:   VALAMI 

 Jogosult bank országa:   VALAMI 

 IBAN Bankszámlaszám: XX12-12345678-12345678-12345678 

 SWIFT kód: XXXXXXXXXXXX 

 Jogcím: XXX 

 Ország kód: XX 

DÁTUM 

 Megbízás napja: XXXX.XX.XX 

 Értéknap: XXXX.XX.XX 

 

ÖSSZEG, DÍJ 

 Utalandó összeg: 123 456 789 azaz …betűvel kiírva (DEVIZA) 

 Utalás díja: UTALÁSI DÍJ 

 MEGJEGYZÉSEK 

 Közlemény: Közlemény 

 Egyéb megjegyzés: Megjegyzés 

 

2. Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen megbízás akkor lép hatályba, amikor Megbízó a megbízás tárgyát képező 

pénzeszközzel szabadon rendelkezik, és ezen pénzeszközöket, illetve a hatályos díjjegyzékben feltüntetett pénzátutalási 

díj fedezetét a CEE Active Asset Management Zrt. rendelkezésére bocsátotta.  

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Aláírás rendben Fedezet rendben 

 (CEE AAM Zrt tölti ki) (CEE AAM Zrt tölti ki) 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.10.  MELLÉKLET – Megbízás értékpapír transzferre 

 

MEGBÍZÁS ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFERRE 

 
AZONOSÍTÓ: ERT / XXXXXX 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,   

adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Felek rögzítik, hogy Megbízó a CEE Active Asset Management Zrt.-t megbízza az alábbi értékpapírok transzfer 

megbízás teljesítésével. 

 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 10 EUR) 

  

 Darabszám: DBSZÁM pl. 55 555 db, azaz ötvenötezer-ötszázötvenöt darab 

 Össznévérték: ALAPCÍMLET*DB (pl  555 550 EUR), ötszázötvenötezer-ötszázötven EUR 

 

 Számlatípus: ÉRTÉKPAPÍR/ TARTÓS BEFEKTETÉSI / PORFOLIÓKEZELT SZÁMLA 

(ügyfélazonosítóból) 

  

Névérték Darab Bekerülés 

dátuma 

Bekerülési 

árfolyam (%) 

Bekerülési 

árfolyam 

(DEVIZA) 

Bekerülés 

költsége 

(DEVIZA) 

100 000 10 000 2010.01.05. 100,0123 10,001230 250,10 

250 000 25 000 2010.02.05. 100,2345 10,023450 315,70 

200 000 20 000 2010.02.06. 99,5446 9,954460 500,20 

     5 550       555 2010.03.05. 99,9876 9,998760 100,00 

      

555 550 55 555    1 166,00 

 

 Transzfer dátuma: TRANSZFER DÁTUM 

 Fogadó Cég: FOGADÓ CÉG (kézzel) 

 KELER kódja: KELER KÓD (amelyik kell, KELER / EUROCLEAR) – (kézzel) 

 EUROCLEAR kódja: EUROCLEAR KÓD (kézzel) 

 Megjegyzés: MEGJEGYZÉS (kézzel) 

 

2. Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen megbízás akkor lép hatályba, amikor Megbízó a megbízás tárgyát képező 

értékpapírokkal szabadon rendelkezik, és ezen értékpapírokat, illetve a hatályos díjjegyzékben feltüntetett transzferdíj 

fedezetét a CEE Active Asset Management Zrt. rendelkezésére bocsátotta. 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Aláírás rendben Fedezet rendben 

 (CEE AAM Zrt tölti ki) (CEE AAM Zrt tölti ki) 

  

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.11.  MELLÉKLET – Igazolás értékpapír zárolásról 

 

IGAZOLÁS ÉRTÉKPAPÍR ZÁROLÁSÁRÓL 

 
AZONOSÍTÓ: ERT / XXXXXX 
 

 

Ügyfél  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

Számlavezető: 

CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,   

adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) 

 

Számlavezető igazolja, hogy Megbízó az alábbi értékpapír zárolásáról rendelkezett, amelyet Számlavezető a Zárolás dátumával 

teljesített. 

 

 Értékpapír neve:   ÉRTÉKPAPÍR RÖVID NEVE    

 ISIN kód:  ISIN KÓDJA 

 Alapcímlet: ALAPCÍMLETE DEVIZA (pl 10 EUR) 

  

 Darabszám: DBSZÁM pl. 55 555 db, azaz ötvenötezer-ötszázötvenöt darab 

 Össznévérték: ALAPCÍMLET*DB (pl  555 550 EUR), ötszázötvenötezer-ötszázötven EUR 

 

 Számlatípus: ÉRTÉKPAPÍR/ TARTÓS BEFEKTETÉSI / PORFOLIÓKEZELT SZÁMLA 

(ügyfélazonosítóból) 

  

 

 Zárolás dátuma: ZÁROLÁS DÁTUMA 

 

 Megjegyzés: MEGJEGYZÉS (kézzel) 

 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 

 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.12.  MELLÉKLET – Deviza konverziós megbízás 

 

DEVIZAKONVERZIÓS MEGBÍZÁS 

 
AZONOSÍTÓ: PZT / XXXXXX 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről a CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,   

adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123, 

mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Felek rögzítik, hogy Megbízó a CEE Active Asset Management Zrt.-t megbízza az alábbi pénzátutalási megbízás 

teljesítésével. 

 

DEVIZA  

 Vásárolt deviza összege:  123 456 789 azaz blabla 

 Vásárolt deviza neme:  DEVIZA 

 

 Eladott deviza összege:  123 456 789 azaz blabla 

 Eladott deviza neme:  DEVIZA 

 

 Árfolyam:  276,1580 

 

DÁTUM 

 Megbízás napja: XXXX.XX.XX 

 Értéknap: XXXX.XX.XX 

 

DÍJ 

 Konverzió díja: KONVERZIÓ DÍJA 

 Díj devizaneme: DEVIZA 

  

MEGJEGYZÉSEK 

 Egyéb megjegyzés: Megjegyzés 

 

 

2. Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen megbízás akkor lép hatályba, amikor Megbízó a megbízás tárgyát képező 

pénzeszközzel szabadon rendelkezik, és ezen pénzeszközöket, illetve a hatályos díjjegyzékben feltüntetett bizományosi 

devizakonverziós díj fedezetét a CEE Active Asset Management Zrt. rendelkezésére bocsátotta.  

 

Dátum: Budapest, 2010-06-01 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél (Megbízó) CEE Active Asset Management Zrt 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Aláírás rendben Fedezet rendben 

 (CEE AAM Zrt tölti ki) (CEE AAM Zrt tölti ki) 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.13.  MELLÉKLET – Egyenlegközlő 

 

EGYENLEGKÖZLŐ  

2010.05.31 
 

 

  

Ügyfél:  RÖVID NÉV  

Lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5.  

Adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

Szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

Ügyfél azonosító jel:  ABCD-1234567 

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

MIFID Ügyfél besorolás: Lakossági 

MIFID Ügyfél minősítés: X kategória 

 

Számlavezető:  CEE Active Asset Management Zrt 

Címe: 1118, Budapest, Rétköz u. 5. 

Adószáma: 11714910-2-43 

 

1. BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK 

 

1.1 Értékpapírszámla, Ügyfélszámla (adatok darabban és adott devizanemben) – ABCD-1234567 

Megnevezés ISIN kód Tulajdon 

mennyiség 

Elszámolás 

alatt 

Készlet 

mennyiség 

Devi

za 

ÁR 

(Deviza/db) 

Készlet értéke 

(HUF) 

Értékpapírok        

D100630 HU0000517420 8 490 0 8 490 HUF 9 510.6600 80 745 503 

Erste Tőkevédett 

likviditási alap 

HU0000703848 9 761 966 0 9 761 966 HUF 1.3020 12 710 080 

OTP HU0000000000 1 000 250 1 250 HUF 6 000.0000 7 500 000 

Infineon DE0000000000 1 000 0 1 000 EUR 7.2550 1 995 996 

        

Zárolt Értékpapírok        

OTP HU0000517420 1 000 0 1 000 HUF 6 000.0000 6 000 000 

        

        

Pénzeszközök        

Magyar Forint  10 000 0 10 000 HUF  10 000 

EURO  1 000 0 1 000 EUR  275 120 

USD  0 10 000 10 000 USD  2 050 200 

        

Összesen:       111 286 899 

 

1.2 Portfóliókezelt Értékpapírszámla, Ügyfélszámla (adatok darabban és adott devizanemben) – VAGY-1234567 

Megnevezés ISIN kód Tulajdon 

mennyiség 

Elszámolás 

alatt 

Készlet 

mennyiség 

Devi

za 

ÁR 

(Deviza/db) 

Készlet értéke 

(HUF) 

Értékpapírok        

OTP HU0000000000 2 000 500 2 500 HUF 6 000.0000 15 000 000 

        

        

Pénzeszközök        

Magyar Forint  10 000 000 0 10 000 000 HUF  10 000 000 

        

Összesen:       25 000 000 

 

1.3 Tartós Befektetési 2010 Értékpapírszámla, Ügyfélszámla (adatok darabban és adott devizanemben) – TBSZ-1234567 

Megnevezés ISIN kód Tulajdon 

mennyiség 

Elszámolás 

alatt 

Készlet 

mennyiség 

Devi

za 

ÁR 

(Deviza/db) 

Készlet értéke 

(HUF) 

Értékpapírok        

MOL HU0000000000 1 000 0 1 000 HUF 18 000.0000 18 000 000 

        

        

Pénzeszközök        

Magyar Forint  2 000 000 0 2 000 000 HUF  2 000 000 

        

Összesen:       20 000 000 

 

1.4 többi számla... pl TBSZ2011, azaz az összes 1234567 számla SZABAD és ZÁROLT változata felkerül ide... 

 

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÁRFOLYAMÉRTÉKE (1.1+1.2+1.3+...) : 156 286 899 

 
A devizás készletek értékelésnél használt devizaárfolyamok: 

 

Deviza Árfolyam 

CHF 200.3400 

EUR 275.1200 
GBP 302.3000 

USD 205.0200 

 

Értelmező rendelkezések: 

Tulajdon mennyiség: az egyenlegközlő napján az ügyfél tulajdonában lévő eszközök mennyisége 

Elszámolás alatt: Elszámolás alatt lévő tételek (Értékpapíroknál úton lévő bejövő el nem számolt értékpapír, Pénzeszközöknél úton lévő 
bejövő el nem számolt pénzeszköz) 

Készlet: Tulajdon mennyiség + Elszámolás alatt lévő tételek 

Deviza: Devizanem (Értékpapíroknál kibocsátási devizanem) 
ÁR: Értékelési szabályzatban leírtak alapján vett ár. A megadott árfolyamok tájékoztató jellegűek. Amennyiben az ÁR értékeként „0” került 

meghatározásra, úgy az aktuális árfolyammal kapcsolatban hívja üzletkötőjét, mivel a piac illikviditása miatt nem volt aktuális piaci ár 

fellelhető. 
 

 

Amennyiben Ügyfélszámlája bármely pénzeszközénél negatív egyenleg van feltüntetve (halasztott fizetés esetén 15 napon túli negatív 

egyenleg), úgy kérjük szíveskedjen tartozását mielőbb rendezni. Amennyiben ezt már megtette, kérjük tekintse tárgytalannak 

felszólításunkat! 

 
Az Egyenlegközlőben kimutatott negatív egyenleg tekintetében jelen Egyenlegközlő egyben 8  napos határidővel történt fizetési felszólításnak 

minősül. Ügyfél 2  munkanapon belül élhet kifogással, ez azonban nem érinti a CEE Active Asset Management Zrt. Üzletszabályzatából fakadó 

jogait, különösen a téves jóváírások és terhelések javításának tekintetében. Jelen Egyenlegközlő egy elektronikus úton előállított kivonat, mely 
a Számlavezető aláírása nélkül is érvényes. 

 

Az egyenlegközlőben feltüntett eszközök a 2014/56/EU irányelv hatálya alá tartoznak. 
 

Az egyenlegközlőben feltüntett eszközök nem tárgyai értékpapír finanszírozási ügyleteknek. 

 
ez
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1.14.  MELLÉKLET – Számlakivonat 
 

SZÁMLAKIVONAT  

2010.05.01. – 2010.05.31. 
 

 

Ügyfél:  RÖVID NÉV Ügyfél azonosító jel:  ABCD-1234567

 Sorszám: 2010/1234567/5  

Lakcím / székhely: 1111, Budapest, Rétköz utca 5. GIRO számlaszám:  12345678-

12345678-12345678 Számlavezető: CEE Active Asset 

Management Zrt 

Adóazonosító jel / adószám: 1234567890 MIFID Ügyfél besorolás: Lakossági 

 Címe: 

 1118, Budapest, Rétköz u. 5. 

Szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560 MIFID Ügyfél minősítés: X kategória

 Adószáma: 11714910-2-43 

 

 
ÜGYFÉLSZÁMLA EURO Időszaki nyitó: 0 

 

Értéknap Tr. 

dátuma 

Azonosít

ó 

Tranzakció 

megnevezése 

Művelet 

megnevezé

se 

Instrumentu

m 

D

B 

Ár/D

B 

Terhel

és 

Jóváír

ás 

Egyenle

g 

2010.05.0

5. 

2010.05.0
3. 

PZT/010 devizakonverz
ió 

pénz 
jóváírás 

EURO    7 000 7 000 

2010.05.1

0. 

2010.05.1

0. 

PZT/230 kiutalás pénz 

terhelés 

EURO   3 000  4 000 

2010.05.1

0. 

2010.05.1

0. 

PZT/230 kiutalás jutalék 

terhelés 

EURO   50  3 950 

 

ÜGYFÉLSZÁMLA EURO Időszaki záró: 3950 

 

ÜGYFÉLSZÁMLA MAGYAR FORINT Időszaki nyitó: 10 000 000 

 

Értéknap Tr. 

dátuma 

Azonosí

tó 

Tranzakció 

megnevezése 

Művelet 

megnevezé

se 

Instrumentu

m 

D

B 

Ár/D

B 

Terhel

és 

Jóváír

ás 

Egyenle

g 

2010.05.0

5. 

2010.05.0

3. 

PZT/010 devizakonver

zió 

pénz 

terhelés 

HUF   2 000 

000 

 8 000 

000 

2010.05.1

0. 

2010.05.1
0. 

PZT/100 átvezetés átvezetés HUF   5 000 
000 

 3 000 
000 

2010.05.1

0. 

2010.05.1

0. 

ERT/150 értékpapír 

transzfer 

transzfer 

díja 

HUF   5 000  2 995 00

0 

 

ÜGYFÉLSZÁMLA MAGYAR FORINT Időszaki záró: 2 995 000 

 

TBSZ 2010 MAGYAR FORINT Időszaki nyitó: 0 

 

Értéknap Tr. 

dátuma 

Azonosít

ó 

Tranzakci

ó 

megnevezé

se 

Művelet 

megnevezé

se 

Instrumentu

m 

DB Ár/D

B 

Terhel

és 

Jóváír

ás 

Egyenle

g 

2010.05.1

0. 

2010.05.1

0. 

PZT/100 átvezetés átvezetés HUF    5 000 

000 

5 000 00

0 

2010.05.1

0. 

2010.05.1
0. 

ADV/11
1 

vétel ellenérték 
terhelés 

ERSTE 
Tőkevédett 

1 00
0 

000 

1.200
0 

1 200 
000 

 3 800 
000 

2010.05.1

0. 

2010.05.1
0. 

ADV/11
1 

vétel jutalék 
terhelés 

ERSTE 
Tőkevédett 

  300  3 799 
700 

 

ÜGYFÉLSZÁMLA MAGYAR FORINT Időszaki záró: 3 799 700 

 

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLAMŰVELETEK 

 

Értéknap Tr. 

dátuma 

Azonosító Tranzakció 

megnevezése 

Művelet 

megnevezése 

Instrumentum Terhelés Jóváírás 

2010.05.10. 2010.05.10. ERT/150 értékpapír 

transzfer 

értékpapír 

jóváírás 

OTP  5 000 
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TBSZ 2010 ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLAMŰVELETEK 

 

Értéknap Tr. 

dátuma 

Azonosító Tranzakció 

megnevezése 

Művelet 

megnevezése 

Instrumentum Terhelés Jóváírás 

Az adott időszakban tranzakció nem volt 

Értelmező rendelkezések: 

Tulajdon mennyiség: az egyenlegközlő napján az ügyfél tulajdonában lévő eszközök mennyisége 

Elszámolás alatt: Elszámolás alatt lévő tételek (Értékpapíroknál úton lévő bejövő el nem számolt értékpapír, Pénzeszközöknél 

úton lévő bejövő el nem számolt pénzeszköz) 

Készlet: Tulajdon mennyiség + Elszámolás alatt lévő tételek 

Deviza: Devizanem (Értékpapíroknál kibocsátási devizanem) 

ÁR: Értékelési szabályzatban leírtak alapján vett ár. A megadott árfolyamok tájékoztató jellegűek.  

 

 

Amennyiben Ügyfélszámlája bármely pénzeszközénél negatív egyenleg van feltüntetve (halasztott fizetés esetén 15 

napon túli negatív egyenleg), úgy kérjük szíveskedjen tartozását mielőbb rendezni. Amennyiben ezt már megtette, 

kérjük tekintse tárgytalannak felszólításunkat! 

 

A Számlakivonatban kimutatott negatív egyenleg tekintetében jelen Számlakivonat egyben 8 napos határidővel történt fizetési 

felszólításnak minősül. Ügyfél 2 munkanapon belül élhet kifogással, ez azonban nem érinti a CEE Active Asset Management 

Zrt. Üzletszabályzatából fakadó jogait, különösen a téves jóváírások és terhelések javításának tekintetében. A Számlakivonat 

a fent megjelölt időszakban történt terheléseket és jóváírásokat tartalmazza. A Számlakivonat a számlákon kimutatott eszközök 

zárolásáról nem ad információt. A fennálló esetleges zárolásokról tájékozódjon az Egyenlegközlőben, vagy keresse fel 

Cégünket. Ez egy elektronikus úton előállított kivonat, mely a Számlavezető aláírás nélkül is érvényes. Jelen Számlakivonatban 

szereplő szolgáltatások nyújtása a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény 86. §. (1). pontja alapján 

mentes az adó alól. 
 
A Számlakivonatban feltüntett eszközök a 2014/56/EU irányelv hatálya alá tartoznak. 
 
A Számlakivonatban feltüntett eszközök nem tárgyai értékpapír finanszírozási ügyleteknek. 

 

A Számlakivonatban feltüntett eszköz esetében a piaci ár hiánya (azaz a becsült érték feltüntetése) likviditáshiányra utalhat. 
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1.15.  MELLÉKLET – Értesítés lejárt megbízásról 

 

MEGBÍZÁS LEJÁRATA 

 
 

AZONOSÍTÓ: MGB / XXXXX 
 
 

Ügyfél: 

név:  RÖVID NÉV  

lakcím / székhely: 1118, Budapest, Rétköz utca 5.  

adóazonosító jel / adószám: 1234567890  

szig.szám / cégjegyzék szám:  01-10-046560  

ügyfél azonosító jel:  ABCD-123456  

GIRO számlaszám:  12345678-12345678-12345678 

  

 

CEE Active Asset Management Zrt 

címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.,  

Cg: 01-10-046560,   

adószáma: 11714910-2-43, 

tevékenységi engedély száma: 123123123123;  

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a CEE Active Asset Management Zrt. részére MGB / 0123456789 azonosító szám alatt megadott 

megbízása 2010-06-03 napon lejárt, a megbízás nem teljesült része visszavonásra került. 

 

 

 

Dátum: Budapest, 2010-06-04 

 

 

 

 .......................................................... ............................................................. 

 Ügyfél CEE Active Asset Management Zrt 

  

RÖVID NÉV 

VÁROS 

UTCA HÁZSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM 

ORSZÁG 
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1.16.  MELLÉKLET- Ügyfélbesorolási Szabályzat 

 

 

Ügyfélbesorolási Szabályzat 

 
I. Általános Rész 

1. Bevezetés 

A pénzügyi eszközökbe befektető ügyfelek nem egyforma szint, ismerettel és tapasztalattal 

rendelkeznek az egyes eszközök és a kapcsolódó kockázatok ismeretére vonatkozóan, ezért 

különböző szintű, védelemre jogosultak, amelyet a befektetési vállalkozások három, előre 

meghatározott kategóriába történő besorolás útján biztosítanak. A CEEAAM Zrt-t 

(továbbiakban a Társaság) terhelő azon kötelezettségének, amely szerint leendő Ügyfeleit, 

illetve Ügyfeleit minősíteni köteles, jelen szabályzatba (a továbbiakban: „Ügyfélbesorolási 

szabályzat”) foglalt előírásoknak megfelelően tesz eleget. A Társaság leendő Ügyfelei, illetve 

Ügyfelei vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 

valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseivel összhangban jelen szabályzatban meghatározza az 

ügyfélbesorolás során követendő előírásokat. 

2. A szabályzat célja 

Jelen Ügyfélbesorolási szabályzat célja, hogy a Társaság Ügyfelei az EU pénzügyi eszközök 

piacairól szóló, a tőkepiacokat szabályozó 2014/65/EU uniós irányelvnek, valamint a Bszt-nek 

megfelelően minősítésre, illetve besorolásra kerüljenek. A Társaság a befektetési szolgáltatási 

tevékenysége keretében, a szerződéskötést megelőzően minősíti a leendő Ügyfeleit, és a 

szerződés hatályba lépését követően Ügyfélként e minősítésnek megfelelően 

kezeli. 

3. A szabályzat hatálya 

Jelen Ügyfélbesorolási szabályzat személyi hatálya alá tartozik a Társaság ügyfélbesorolási 

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

Jelen Ügyfélbesorolási szabályzat időbeli hatálya annak Társaság általi cégszerű, aláírását 

követően az Ügyfélbesorolási szabályzat Társaság székhelyén történő kifüggesztésének napján 

kezdődik és határozatlan ideig tart. 

4. Fogalmak 

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

szolgáltatást a Társaságtól szerződéses jogviszony keretében vesz igénybe. Jelen 

Ügyfélbesorolási szabályzatban foglalt előírások alapján az Ügyfél minősülhet Szakmai 

Ügyfélnek, illetve Elfogadható Partnernek. Abban az esetben, ha az előbbi két kategória külön 

nem kerül nevesítésre, az Ügyfél megnevezés alatt mindkét ügyfélcsoport értendő. A Társaság 

lakossági minősítésű ügyfél számára szolgáltatást nem nyújt. 
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Lakossági Ügyfél:  Mindazon Ügyfelek, akik vagy amelyek a Társaság jelen 

Ügyfélbesorolási szabályzata szerint nem minősülnek Szakmai Ügyfélnek, illetve Elfogadható 

Partnernek. 

Szakmai Ügyfél:  Jelen Ügyfélbesorolási szabályzat II. rész 2. fejezet 3-7. pontjai, illetve 

3. fejezet 1-2. pontjai alapján Szakmai Ügyfélnek minősülő ügyfelek. 

Elfogadható Partner:  Jelen Ügyfélbesorolási szabályzat II. rész 4. fejezet 1-2. pontjai alapján 

Elfogadható Partnernek minősülő ügyfelek. 

 

 

II. Különös szabályok 

1. Ügyfélminősítés 

1.  A leendő Ügyfél, illetve az Ügyfél minősítését a Társaság ügyfélszolgálati irodájának 

munkatársa végzi, a megfelelési vezető közreműködésével. A minősítés eredményét az 

ügyfélszolgálati munkatárs az írásban történő rögzítés mellett a Társaság nyilvántartási 

rendszerében is rögzíti az ügyfél törzsadatok között. 

 

2. Az ügyfélminősítést nem kell elvégezni, ha 

a.) a szerződés egy hatályban lévő keretszerződés alapján jön létre és a szerződés tárgyát 

képező ügylet vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában a minősítésre már sor került, vagy 

b.) a leendő Ügyfél fél a szerződéskötést követően a szerződés tárgyát képező ügylet 

vonatkozásában Elfogadható Partnernek minősül. 

 

3. A Társaság írásban vagy más tartós adathordozón értesíti az Ügyfelet 

a) a minősítéséről, 

b) a minősítésében bekövetkezett bármilyen változásról, és 

c) arról a tényről, hogy kérheti ezen minősítés megváltoztatását, valamint az ilyen kérés 

esetén az őt megillető jogok megváltozásában jelentkező következményekről. 

 

4. Az ügyfélminősítés során az Ügyfelek besorolása három csoportra bontható: 

1) Lakossági Ügyfelek 

2) Szakmai Ügyfelek 

3) Elfogadható Partnerek 

 

2. Lakossági Ügyfelek 

1. Lakossági Ügyfélnek minősül minden olyan Ügyfél, aki 

− nem minősül Szakmai Ügyfélnek, 

− nem minősül Elfogadható Partnernek. 

 

A Társaság Lakossági Ügyfélnek szolgáltatást nem nyújt. 

 

2. Amennyiben egy esetlegesen Szakmai Ügyfél vagy Elfogadható Partner státusszal bíró 

ügyfél külön kérés alapján valamely befektetési eszköz, illetve kizárólag egyes ügylettípusok 

tekintetében kéri a Lakossági Ügyfél besorolást, azt a kérést a Társaság nem teljesíti. 
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3. Az egyébként Lakossági Ügyfélnek, minősülő Ügyfél kérheti Szakmai Ügyfél kategóriába 

történő besorolását, azonban az egyébként Lakossági Ügyfél Elfogadható Partner kategóriába 

nem kerülhet. 

4. A Társaság a Lakossági Ügyfélnek – annak kifejezett kérésére – Szakmai Ügyfél minősítést 

ad (és ügyfélként vele szerződést köt), amennyiben ezen Lakossági Ügyfél alábbi feltételek 

közül legalább kettőnek megfelel: 

−  a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet 

végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, 

egyenként negyvenezer euró érték,, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró 

érték, ügyletet bonyolított le, 

− pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a 

kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos 

devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, 

− 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 

− befektetési vállalkozásnál, 

− árutőzsdei szolgáltatónál, 

− hitelintézetnél, 

− pénzügyi vállalkozásnál, 

− biztosítónál, 

− befektetési alapkezelőnél, 

− kollektív befektetési társaságnál, 

− kockázati tőkealap-kezelőnél, 

− magánnyugdíjpénztárnál, 

− önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, 

− elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, 

− központi értéktárnál, 

− foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, 

− központi szerződő félnél, vagy 

− tőzsdénél 

amely a Társaság és az ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és 

befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez. 

 

5. Az egyébként Lakossági Ügyfélnek minősülő ügyfél a szerződés kötési igénnyel együtt 

köteles az átminősítésre vonatkozó kifejezett kérelmét írásban benyújtani a Társaságnak. A 

kérelem a jelen szabályzat mellékletét képező kérelem kitöltésével is benyújtható (1. sz. 

melléklet). A Társaság írásban közli a Lakossági Ügyféllel a Szakmai Ügyfélre és a Lakossági 

Ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbséget és annak következményeit. A Társaság az 

átsorolási kérelmet az ügyféllel kötött keretszerződés részeként kezeli. A kérelem az ügyfél 

részére nyilvántartott ügyféldossziéban kerül lefűzésre, az átsorolással kapcsolatos kockázatok 

tájékoztatásával és annak tudomásul vételével 

kapcsolatos nyilatkozattal együtt. 

 

6. A Társaság jogosult, de nem köteles a Szakmai Ügyféllé történő átsorolási kérelmet 

jóváhagyni a vonatkozó szolgáltatások, termékek és ügyletek tekintetében. A kérelem 

elutasítása esetén a Társaság nem köt szerződést a kérelmezővel. 
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7. A Társaság jogosult felmérni az ügyfél befektetési szolgáltatásokkal, termékekkel és 

tranzakciókkal kapcsolatosan szerzett szakértelmét, tapasztalatát és tudásának szintjét az 

ezekhez kapcsolódó kockázatok ismeretének megítélése céljából. 

 

8. A Társaság visszavonja a Lakossági Ügyfél kérésére esetlegesen megállapított Szakmai 

Ügyfél minősítést és egyben felmondja az Ügyféllel fennálló szerződéseket, ha 

−  az Ügyfél kérelmét írásban visszavonja, 

−  az Ügyfél olyan változásról értesíti a Társaságot, amely következtében már nem állnak fenn 

a Szakmai Ügyfél minősítéshez a fentiekben előírt feltételek, 

− a Társaság olyan változásról szerez tudomást, amely következtében már nem állnak fenn a 

Szakmai Ügyfél minősítéshez a fentiekben előírt feltételek. 

 

3. Szakmai Ügyfelek 

1. A Szakmai Ügyfél olyan ügyfél, aki kellő tapasztalattal, ismerettel és szakértelemmel 

rendelkezik ahhoz, hogy saját befektetési döntéseit meghozza és a kapcsolódó kockázatokat 

megfelelően felmérje. 

 

2. Szakmai Ügyfélnek minősül: 

− a befektetési vállalkozás, 

− az árutőzsdei szolgáltató, 

− a hitelintézet, 

− a pénzügyi vállalkozás, 

− a biztosító, 

− a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, 

− a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, 

− a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 

− a központi értéktár, 

− a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, 

− tőzsde, 

− központi szerződő fél, 

−  minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, 

−  kiemelt vállalkozás: kiemelt vállalkozásnak minősül az, 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 

mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,  nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, saját 

tőkéje legalább kétmillió euró. 

− kiemelt intézmény: 

- valamely EGT-állam kormánya, 

- valamely EGT-állam regionális kormánya, 

- az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete, 

-  az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, 

-  a Világbank, 

-  a Nemzetközi Valutaalap, 

-  az Európai Beruházási Bank 

− minden egyéb nemzetközi pénzügyi jelleg, intézmény, amelyet nemzetközi 

egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre. 
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− minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési 

tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet. 

 

3. A Szakmai Ügyfél számára a Társaság nem biztosít a Lakossági Ügyféllel azonos feltételeket 

a befektetési szolgáltatási tevékenysége során. 

 

4. A Szakmai Ügyfelekre: 

− a Társaság Tájékoztatási szabályzata szerinti kevésbé részletes ügylet előtti 

tájékoztatás adása, mint Lakossági Ügyfelek esetén, 

− a Társaság Tájékoztatási szabályzata szerinti kevésbé részletes ügylet utáni 

tájékoztatás adása, mint Lakossági Ügyfelek esetén, 

− a Társaság Végrehajtási politikája és allokációs szabályzata szerinti ügyletkötés, 

vonatkoznak. 

 

4. Elfogadható Partnerek 

1. Elfogadható Partner az az Ügyfél, aki kellő tapasztalattal, ismerettel és szaktudással 

rendelkezik ahhoz, hogy saját befektetési döntéseit meghozza és a kapcsolódó kockázatokat 

felmérje. 

 

2. Elfogadható Partnernek minősül: 

-  a befektetési vállalkozás, 

- az árutőzsdei szolgáltató, 

- a hitelintézet, 

- a pénzügyi vállalkozás, 

- a biztosító, 

- a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, 

- a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, 

- a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 

- a központi értéktár, 

- a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, 

- tőzsde, 

- a Szakmai Ügyfél kategóriában meghatározott kiemelt vállalkozás, 

- a Szakmai Ügyfél kategóriában meghatározott kiemelt intézmény 

- az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el. 

 

2. A Társaság rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan 

végzett 

-  megbízás felvétele és továbbítása, 

-   megbízás végrehajtása az ügyfél javára 

 

megnevezés, Bszt. szerinti befektetési tevékenysége, és ehhez kapcsolódó kiegészítő 

szolgáltatása esetében, ha azt Elfogadható Partner számára nyújtja és jelen fejezet 4. 5. 

pontjaiba foglalt kivételek megfelelő figyelembevételével, mentesül az alábbiak Bszt. szerinti 

alkalmazása alól: 

− a tájékoztatás általános szabályai, előzetes tájékoztatási kötelezettség, 

− előzetes tájékozódási kötelezettség, az Ügyfél minősítése (kivéve az Elfogadható Partnerre 

vonatkozó szabályokat), 

− szerződések és megbízások nyilvántartása, 
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− megbízás Ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása. 

 

3. A többi befektetési szolgáltatási tevékenység és azt kiegészítő szolgáltatás esetén a 

Szakmai Ügyfélre vonatkozó szabályok vonatkoznak az Elfogadható Partnerre. 

 

4. Az Elfogadható Partnernek minősülő kiemelt vállalkozás, illetve kiemelt intézmény általános 

jelleggel írásban kérheti, hogy a Társaság rá vonatkozóan ne az Elfogadható Partnerre 

vonatkozó fenti szabályok szerint járjon el. Ebben az esetben – ha az Elfogadható Partner 

kifejezetten eltérően nem nyilatkozik –, a Társaság az Ügyfelet a Szakmai Ügyfél kategóriába 

sorolja be és a továbbiakban Szakmai Ügyfelek tekintetében alkalmazandó rendelkezések 

szerint jár el. 

 

 

6. A fenti 4. pont szerinti kérelmet az Ügyfélnek írásban kell benyújtania, amelynek 

tartalmaznia kell annak rögzítését, hogy az Ügyfél Elfogadható Partnernek minősül, és az 

átsorolásra saját kérésére kerül sor. 
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1.17.  MELLÉKLET- Kockázatfeltáró Nyilatkozat 

 

Kockázatfeltáró Nyilatkozat 

Alulírott, 

ÜGYFÉL NEVE:    ................................................................................ 

LAKCÍME / SZÉKHELYE:   ................................................................................ 

ÜGYFÉLSZÁM:    ................................................................................ 

 

kijelentem, hogy a CEEAAM ZRt. (továbbiakban: CEEAAM) részemre részletes tájékoztatást 

adott az CEEAAM ZRt. és közöttem létrejött Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés (a 

továbbiakban: Keretszerződés) című szerződéssel, valamint az alapján az általam a CEEAAM 

ZRt-től igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokról, amelynek összefoglalását 

jelen nyilatkozat tartalmazza. Az CEEAAM Zrt. ezen tájékoztatását figyelembe vettem a 

Keretszerződés aláírásakor és ennek ismeretében adok a Keretszerződés alapján Eseti 

megbízást és egyéb megbízást a CEEAAM Zrt. részére, illetve kötök a CEEAAM Zrt-vel. 

bizományosi szerződést. 

 

Számlavezetésre és letétkezelésre vonatkozó fontosabb kockázatok: 

 

Tudom azt, hogy a CEEAAM Zrt. részére valamennyi átutalási megbízást, transzferkérelmet, 

kiszállítási megbízást kizárólag írásban, faxon vagy személyesen adhatok meg érvényesen.  

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a CEEAAM Zrt. nem tehető felelőssé a hamisított aláírás miatt 

engem ért kárért. Tudatában vagyok annak, hogy a Számla felett rendelkezni jogosult 

személyek rendelkezési jogát a CEEAAM Zrt. mindaddig érvényesnek tekinti, amíg én írásban, 

postai úton, vagy személyesen másként nem rendelkezem, illetve amíg a CEEAAM Zrt. 

tudomására nem jut e jogosultság megszűnése. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy átutalási és transzfermegbízást csak a Keretszerződésben, 

valamint az Üzletszabályzatban, továbbá a CEEAAM Zrt. mindenkori vonatkozó 

hirdetményeiben meghatározott mennyiségi és időbeli korlátozásokkal adhatok. Tudom azt, 

hogy CEEAAM Zrt. kizárólag abban az esetben teljesíti az átutalási megbízásomat, 

transzferkérelmemet, kiszállítási megbízásomat és készpénzfelvételre vonatkozó igényemet, 

amennyiben a Számla e tranzakciókra fedezetet biztosít. Amennyiben a Számlán nyilvántartott 

Eszközök terhére és azok felett - a fedezettség biztosítására – A CEEAAM Zrt-nek óvadéki 

joga van, a Társaság jogosult megtagadni valamennyi olyan megbízásomat, amelynek 

teljesítésével a fedezettségi szintem a fedezettségi követelmények alá csökkenne. 

 

Tudomással bírok arról, hogy bizonyos értékpapírok esetében – jellemzően külföldi kibocsátó 

által kibocsátott értékpapírok esetében - a kamat, hozam, osztalék beszedése nehézkesebb és 

időigényes lehet, illetve egyéb, jellemzően külföldi jogszabályok, valamint kötelezően 

alkalmazandó szabályzatok rendelkezései alapján további adatok szolgáltatása szükséges, 

valamint többletköltség merülhet fel (pl. adó, illeték, közvetítés díja, konvertálás). 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy átutalás/transzfer esetén amennyiben nem jelölöm meg a 

Közlemény rovatban a kedvezményezettnek legalább a nevét és számlaszámát, illetve 

amennyiben a közleményben megjelölt kedvezményezett adatai olvashatatlanok vagy nem 

megfelelően olvasható, a CEEAAM Zrt. az átutalási/transzfer-megbízáson feltüntetett 

jogosultat tekinti a kedvezményezettnek. 
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Tisztában vagyok azzal, hogy a letétkezelés esetében az értékpapírok ún. gyűjtőelvű tárolással 

kerülnek őrzésre, így nekem kizárólag az értékpapírok fajtája és mennyisége tekintetében 

keletkezik követelésem. 

 

Tudatában vagyok annak, hogy a Számlán nyilvántartott értékpapírok letétkezelését 

alletéteményesek végzik, akik személyét a CEEAAM Zrt. vonatkozó hirdetményei 

tartalmazzák.  

 

Tudatában vagyok annak és elfogadom, hogy amennyiben kifejezetten hozzájárulásomat nem 

adom meg a részvénykönyvbe tulajdonosként való bejegyzéshez és a tulajdonosi 

megfeleltetéshez, a részvénykönyvbe való bejegyzés, illetve a tulajdonosi megfeleltetés emiatti 

elmaradása, lehetetlenülése miatt a CEEAAM Zrt. felelősséget nem vállal és vállalom, hogy 

ezzel kapcsolatosan a CEEAAM Zrt. ellen semmilyen követelést nem támasztok. 

 

Tisztában vagyok vele, hogy egyes társasági vagy instrumentumokhoz kapcsolódó események 

– az esemény jellegéből adódóan - a külön rendelkezésem nélkül is lebonyolításra kerülnek (pl. 

értékpapír tőzsdéről történő kivezetése, értékpapírok felvásárlása kiszorítással, értékpapírok 

érvénytelenítése), ezzel kapcsolatban a CEEAAM Zrt-t nem terheli előzetes tájékoztatási 

kötelezettség. Utóbbi esetben az információ megszerzésének elmulasztásából származó minden 

kár engem terhel. 

 

Kifejezetten elfogadom, hogy amennyiben az Ügyfélszámlán nyilvántartott pénzösszeg nem a 

teljesítés, illetőleg az elszámolás a CEEAAM Zrt. és közöttem megállapodott pénznemben áll 

a rendelkezésemre és átváltás szükséges, a CEEAAM Zrt. az általa kiválasztott, az átváltást 

végző hitelintézet által alkalmazott árfolyamot alkalmazza: ezen az árfolyamon számított 

fizetési kötelezettségem áll fenn a CEEAAM Zrt-vel szemben, illetőleg ezen az árfolyamon 

számított jóváírási kötelezettsége áll fenn a CEEAAM Zrt-nek velem szemben. 

 

Tudatában vagyok annak, hogy az Ügyfélszámláról harmadik személy részére csak a CEEAAM 

Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatásokból és kiegészítő befektetési szolgáltatásokból 

származó bevételek utalhatók át korlátozás nélkül. 

 

Eseti megbízásokkal és a Bizományosi szerződésekkel kapcsolatos fontosabb kockázatok: 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben nem nyilatkozom CEEAAM Zrt. felé, hogy az Eseti 

megbízásokat saját nevemben és saját javamra, vagy pedig más, harmadik személy javára adom 

meg, CEEAAM Zrt. az Eseti megbízást nem fogadja el. 

 

Tudatában vagyok annak, hogy az CEEAAM Zrt-nek adott Eseti megbízásomhoz, mint 

ajánlathoz – amennyiben CEEAAM Zrt-vel kifejezetten másként nem állapodok meg – az  

Üzletszabályzat rendelkezései szerint kötve vagyok. Ez azt jelenti, hogy CEEAAM Zrt. ezen 

időszak alatt bármikor jogosult elfogadni az Eseti megbízásomat, továbbá az ajánlati kötöttség 

ideje alatt jelentősen változhatnak az árfolyamok is. Ebből következően nem tehetem felelőssé 

CEEAAM Zrt.-t azért, mert az általam meghatározott árfolyamnál kedvezőbb árfolyamon is 

megköthető lett volna az ügylet az ajánlati kötöttség tartama alatt és az Eseti megbízásom 

CEEAAM Zrt. általi elfogadása előtt. 

 

Tudom azt, hogy a meghatározott befektetési eszköz árfolyamának alakulásáról pontos képet 

abban az esetben kaphatok, ha a megfelelő hírközlési rendszereken keresztül folyamatosan 
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figyelemmel kísérem azokat a híreket, információkat, körülményeket, amelyek 

befolyásolhatják az árfolyamot.  

 

Tisztában vagyok azzal és el is fogadom, hogy az értékpapírok megvásárlása és tulajdonomban 

tartása, valamint értékesítése, illetve az értékpapírokkal kapcsolatos bármely befektetői 

döntésének meghozatala során az CEEAAM Zrt. részemre a Keretszerződés nem nyújt 

befektetési tanácsadást, így a kérésemre CEEAAM Zrt.-től kapott információ nem tekinthető 

befektetésre, illetve eladásra ösztönző kijelentésnek.  

 

Tudom azt, hogy a múltbeli teljesítések a befektetési eszközök esetében sem jelentenek 

garanciát a jövőben várható teljesítésekre nézve. 

 

Tudom azt és kifejezetten elfogadom, hogy CEEAAM Zrt-t nem terheli felelősség a 

Bizományosi szerződések teljesíthetőségéért, illetve azok eredményességéért, valamint üzleti 

döntéseim, a pénz- és tőkepiaci hatások és folyamatok eredményéért. Ennek megfelelően 

CEEAAM Zrt. a veszteségemben való osztozásra, valamint a káromnak akár részben történő 

megtérítésére nem kötelezhető, kivéve, ha az CEEAAM Zrt. jogellenesen, neki felróhatóan 

okoz kárt és az CEEAAM Zrt. cselekménye, valamint a kár között közvetlen és nyilvánvaló 

okozati összefüggés áll fenn. Azonban a kártérítés mértéke ebben az esetben sem haladhatja 

meg az ügyleten mutatkozó tényleges veszteség összegét, azzal, hogy minden esetben 

figyelembe kell venni a felróhatóság arányát. CEEAAM Zrt. nem felel az elmaradt haszonért 

és a kártérítés érvényesítésével kapcsolatos költségekért. 

 

Felmértem és elfogadom, hogy a Bizományosi szerződések teljesítésére és elszámolására a 

vonatkozó tőzsdei szabályzatok, elszámolóházi szabályzatok és az adott piac szokványai szerint 

kerül sor. Ennek megfelelően tudom azt, hogy ezen szabályok, illetve módosításainak 

megismerése kötelezettségem.  

 

Tudatában vagyok annak, hogy a telefonon, valamint faxon megküldött/megadott Eseti 

megbízások esetében felmerül annak a veszélye, hogy személyem nem beazonosítható, illetve 

az általam közölt/leírt paraméterek félreérthetőek, nem olvashatóak, nem érthetőek 

megfelelően, így elképzelhető, hogy az Eseti megbízás nem vagy csak részben teljesíthető. 

CEEAAM Zrt. az ezekből eredő károkért nem felel. 

 

Tisztában vagyok továbbá azzal, hogy az Eseti megbízásom megadásának és annak CEEAAM 

Zrt. általi elfogadásának időpontja eltérhet egymástól. 

 

Tudom azt továbbá, hogy az Eseti megbízásom elfogadása esetében nem biztos, hogy az Eseti 

megbízásom alapján az adásvételi szerződés – a piaci körülmények alapján - megkötésre kerül, 

illetve előfordulhat, hogy a Bizományosi szerződés teljesítésére csak részben kerülhet sor. 

Ennek indoka lehet az általam megjelölt nem megfelelő limitár, illetve mennyiség, az Eseti 

megbízásban meghatározott befektetési eszközzel való kereskedés felfüggesztése, a tőzsdei 

kereskedés felfüggesztése és egyéb, a kereskedést befolyásoló piaci körülmények folyamatos 

és bizonyos esetekben előre nem prognosztizálható változása. 

 

Tudatában vagyok annak, hogy telefonon adott megbízásom utólagosan kerül írásba foglalásra. 

Ezzel kapcsolatosan tudom, hogy az utólagos írásba foglalás nem jelenti azt, hogy az Eseti 

megbízás érvénytelen, illetve az utólagosan írásba foglalt Eseti megbízás aláírásának 

elmaradása nem eredményezi az Eseti megbízás alapján megkötött ügylet érvénytelenségét. 
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Tisztában vagyok azzal, hogy telefonon keresztül kizárólag CEEAAM Zrt. hangrögzítéssel 

ellátott telefonvonalain keresztül adhatok megbízást. Bármely közöttem és CEEAAM Zrt. 

között elhangzott rögzített beszélgetés vita esetén bizonyítási eszköznek minősül, amelyet 

elfogadok. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy CEEAAM Zrt. a teljesítésről részemre csak abban az esetben 

küld faxon visszaigazolást, amennyiben erről én kifejezetten rendelkeztem. Amennyiben ezen 

rendelkezéstől eltekintettem, ezt annak tudatában tettem, hogy CEEAAM Zrt.-től elfogadom, 

hogy a teljesítésről az CEEAAM Zrt. által meghatározott módon értesítsen.  

 

Tudom azt, hogy amennyiben a teljesítésről bármely módon – beleértve a teljesített ügylet 

paramétereit tartalmazó számlakivonat kézhezvételét is - értesítést kapok, ezen időponttól 

számított 2 (kettő) munkanapon belül élhetek kifogással. Amennyiben ezen időszak eltelik és 

kifogással nem éltem, az úgy tekintendő, hogy a teljesítést elfogadtam. 

 

Elfogadom, hogy amennyiben az Eseti megbízásom több részletben, megbontva kerül 

teljesítésre, CEEAAM Zrt. jogosult kizárólag ezen részteljesítések összességéről értesíteni. 

 

Tudom, hogy az Eseti megbízás/Bizományosi Szerződés módosítása - bármely paraméter 

tekintetében – új megbízásnak minősülhet az CEEAAM Zrt. időrendi nyilvántartásában és az 

adott kereskedési rendszerben. 

 

Felmértem és elfogadtam azt, hogy aukciós megbízást csak részvény és hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok esetében adhatok a vonatkozó kibocsátói tájékoztatók és kötelezően 

alkalmazandó szabályzatokban foglalt korlátozásokkal. 

 

Elfogadom, hogy a CEEAAM Zrt. egyes (legfőképpen OTC deviza, illetve külföldi) piacokra 

vonatkozó megbízások teljesítésekor közreműködő partnert vesz igénybe.  

 

Külföldi kibocsátó által kibocsátott értékpapírok, pénzpiaci eszközök adásvételére 

vonatkozó egyéb fontosabb kockázatok: 

 

Felmértem és elfogadom, hogy a Magyarországon forgalomba nem hozott értékpapírokkal, 

átruházható eszközökkel (továbbiakban külföldi értékpapírok), illetve azok kibocsátóival 

kapcsolatos információk Magyarországról lényegesen nehezebben hozzáférhetőek, mint a 

Magyarországon bevezetett értékpapírok esetében. Azon magyarországi hírforrások, 

amelyekből a magyar befektetők információikat szerzik, vagy egyáltalán nem, vagy csak 

érintőlegesen, és akkor sem feltétlenül naprakész információt nyújtanak az olyan értékpapírok 

vonatkozásában, amelyeket a magyarországi piacra nem vezettek be. Ezen túlmenően a külföldi 

értékpapírok kibocsátóinak gazdasági környezete is eltér a magyarországi piaci környezettől 

így a külföldi értékpapírról esetlegesen időben tudomásomra jutó információ sem jelenti 

feltétlenül azt, hogy képes vagyok felmérni az információ külföldi értékpapírra gyakorolt 

hatását és/vagy annak következményeit. 

 

Tudomással bírok arról, hogy a külföldi értékpapírok jogi szabályozása, a külföldi papírok által 

megtestesített jogok és kötelezettségek, azok gyakorlásának és érvényesítésének módja 

lényegesen eltérhetnek attól, amelyek egy Magyarországon bevezetett értékpapírhoz 

kapcsolódnak. A külföldi értékpapírok által megtestesített jogok és kötelezettségek, azok 

gyakorlásának és érvényesítésének eltérő volta számomra számottevően megnehezítheti, vagy 

számottevő költségekkel növelheti a külföldi papírokkal kapcsolatos joggyakorlást. 
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Tisztában vagyok azzal, hogy a külföldi értékpapírokra irányadó jogok tartalmazhatnak olyan 

társasági eseményeket, vagy olyan kibocsátói jogokat, melyeket nem ismerek, melyekről nem 

kaphatok teljeskörű tájékoztatást és amelyekkel kapcsolatban esetleges joggyakorlásom kizárt, 

vagy számottevően elnehezül. A hivatkozott jogok gyakorlásának, nyilatkozatok megtételének 

elmulasztása a külföldi értékpapír feletti tulajdonjog elvesztését is eredményezheti. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a külföldi értékpapírok piacai és ennek szabályozása szintén 

eltérhet a magyarországi szabályozástól. Ennek következményeként nehezebben tudom 

felmérni az adott piacon engem megillető jogokat és kötelezettségeket. Ezen túlmenően a 

külföldi értékpapírok piacának gazdasági környezete is teljesen eltérhet a magyarországi 

piacoktól, ami többek között az adott piac likviditásának, volatilitásának különbözőségét 

jelenti. A likviditás eltérősége azt is eredményezheti, hogy egyáltalán nem, vagy csak 

számottevő veszteséggel tudom a megvásárolt külföldi értékpapírt értékesíteni, vagy a külföldi 

értékpapírba fektetetett pénzeszközeimet egyéb módon mobilizálni. A külföldi értékpapírok 

piacainak nyitva tartása is teljesen eltérhet a magyarországitól, ami azt is jelenti, hogy a 

befektető jognyilatkozatainak megtételére a magyarországitól eltérő időben lehet köteles. 

 

Felmértem és elfogadom, hogy az CEEAAM Zrt. a külföldi értékpapírokra vonatkozó 

információkat, a külföldi értékpapírok piacainak jogi és gazdasági környezetét, a külföldi 

értékpapírokban foglalt jogokat és kötelezettségeket, azok érvényesítésének módját, a külföldi 

értékpapírok piacainak kereskedési szokásait nem vizsgálja, erre infrastruktúrát - a Reuters és 

a Bloomberg-rendszereken kívül - nem tart fenn és erre vonatkozó tanácsadást részemre nem 

nyújt. 

 

Kockázatviselő képesség: 

Kijelentem, hogy kockázatviselő képességem megfelelő ahhoz, hogy a Keretszerződés alanya 

legyek: ismerem a tőkepiac sajátosságait és az abban rejlő – alapvetően az árfolyam 

alakulásához kapcsolódó – általános kockázatokat, valamint a pozíciók megnyitásával 

kapcsolatos egyéb, jelen Nyilatkozatban meghatározott kockázatokon felüli veszélyforrásokat.  

 

Tudatában vagyok, hogy tekintettel a áru-, tőke- és pénzpiaci ügyletekben rejlő magas 

kockázatra, ilyen ügyleteket csak olyan ügyfélnek javasolt kötni, aki megfelelő kockázatviselő 

képességgel és vagyoni háttérrel rendelkezik. Éppen ezért nem javasolt olyan vagyon terhére, 

illetve kockáztatásával (például nyugdíj előtakarékosság, hitelből vagy kölcsönből származó 

pénzeszközök, kártérítés) Ügyletet kötni, amelynek elvesztése vagy értékcsökkenése 

veszélyezteti a saját vagy hozzátartozóm életvitelét vagy bármely kötelezettségem teljesítését.  

 

Elfogadom, hogy annak érdekében, hogy a CEEAAM Zrt. a megfelelő kockázatvállaló 

képességről bizonyosságot szerezhessen, jogosult Tőlem iránybeli nyilatkozatot, a 

nyilatkozatban foglaltak alátámasztását kérni, az üzletszabályzatban leírt biztosítékon túl 

további biztosítékot kikötni, illetve megkövetelheti a más befektetési szolgáltatóval fennálló 

üzleti kapcsolataim feltárását. 

 

Megértem, hogy figyelembe véve az Ügyletek megnövekedett kockázatát, ilyen Ügyletek 

megkötését csak olyan ügyfél részére javasolja a CEEAAM Zrt, aki az adott piac szabályozási, 

működési, kereskedési és elszámolási kereteit részletesen ismeri. Ugyanakkor az Ügylettel 

megcélzott befektetési eszköz, illetve annak kibocsátójának ismerete is elengedhetetlen az 

olyan – az árfolyamot jelentősen befolyásoló – piaci vagy társasági események elkerülése 

érdekében, amely nagy összegű veszteséghez vezet. 
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Felmértem és elfogadom, hogy a kockázatviselő képesség megítélésének alapjául szolgáló 

körülményeket előre meghatározni kimerítő felsorolással nem lehet, így az CEEAAM Zrt. 

egyoldalúan, bármely eseményt, körülményt, információt, adatot figyelembe vehet a 

kockázatviselő képesség megállapításakor, ami CEEAAM Zrt. megítélése szerint erre 

alkalmas. 

 

Kijelentem, hogy a jelen szerződésben meghatározott valamennyi ügylettípus valamennyi 

befektetési eszköz vonatkozásában vagyoni helyzetemnek megfelel és az ügylettípushoz tartozó 

kockázatok mindenkori mérlegelésével és aktuális vagyoni helyzetemmel való összevetésével 

tartok fenn a jelen szerződés hatálya alá tartozó pozíciókat és kötök új ügyleteket. 

 

Tisztában vagyok vele, hogy amennyiben a termék árfolyama nem forintban van denominálva 

vagy az elszámolás devizaneme forinttól eltérő, akkor a pozíción elért eredményt jelentősen 

befolyásolhatja az adott devizára vonatkozó árfolyam mozgása is.  

 

Tudom, hogy minden egyes, az CEEAAM Zrt-vel történő ügyletkötési nyilatkozat egyben a 

kockázatviselő képességre vonatkozó nyilatkozat megerősítésének is tekintendő mind az új 

ügylet, mind a fennálló pozíciók vonatkozásában. 

 

Tudom, hogy amennyiben kockázatviselő képességem vonatkozásában változás áll be, ezt 

írásban vagyok köteles bejelenteni a Társaságnak, ez azonban a megkötött ügyletek 

érvényességét és az Ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. 

 

Kijelentem, hogy felmértem a Szerződésben foglalt kockázatokat és elismerem, hogy 

valamennyi veszélyforrás feltárására nincs mód – melyre CEEAAM Zrt. előzetesen felhívta 

kifejezetten a figyelmemet. Így CEEAAM Zrt-t nem teszem felelőssé azért, hogy a jelen 

Nyilatkozatban meghatározott veszélyforrásokon kívül egyéb kockázat felmerülése esetében 

bármiféle károsodás ér. 

 

Kitöltés helye és kelte: 

…………………….., ……… év …….. hó ……. nap 

………………………………. 

Ügyfél aláírása 
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2.  MELLÉKLET – Kiszervezett tevékenységek 

Kiszervezett tevékenységek 

 

A CEE Active Asset Management Zrt. a befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységek 

ellátásához részben közreműködő partnereket vehet igénybe. A tevékenység és közreműködés 

formájától függően hagyományos szolgáltatási, közvetítői vagy kiszervezési szerződés jön 

létre. Az aktuális szerződéses partnerekről a www.ceeaam.hu oldalon található információ. 

Kiszervezés 

A Bszt. értelmező rendelkezési szerint kiszervezésnek minősül az olyan megállapodás egy 

befektetési vállalkozás és egy harmadik személy között, amelynek keretében e harmadik 

személy olyan tevékenységet végez, amelyet egyébként a befektetési vállalkozás maga 

végezne. A kiszervezett tevékenységről a CEE Active Asset Management Zrt. – a Bszt. 

előírásainak megfelelően – tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, illetve jelen hirdetményen 

keresztül Ügyfeleit is.  

 

KELER HUF számlaszám: HU43 14400018-83980600-00000000 

KELER értékpapír számlaszám: 0492/000001 

MNB tevékenységi engedély száma: EN-III-63/2010 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046560 

 

Kiszervezett tevékenységi körök, és a kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke: 

 

Kiszervezett tevékenység: A kiszervezett tevékenységet végző: 

Belső ellenőri tevékenység 
Dr. Márkus Gábor 

 

Számviteli, könyviteli tevékenység 

AKIRE PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. 

1078 Budapest, Marek József utca 28. III/24. 

Cégjegyzék szám: 01-09-564580 

Képviseli: Tóth Attila, Volár Andrea, Fazekas 

Aranka, Blaschke Bernadett 

IT szoftver támogatási és karbantartási 

tevékenység 

Monolith Systemhouse International Sro. 

székhely: 94301 Sturovo Hlavna 11. 

cégjegyzékszám: SK2022060645 

Képviseli: Szalai János 

 

MiFIR 20-21. cikke szerinti adatok 

közzétételére irányuló tevékenység 

KELER Zrt. 

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72 

cégjegyzékszáma: 01-10-042346 

Képviseli: Monos Attila 

 

Budapest, 2020.01.17. 

       CEE Active Asset Management Zrt.   

http://www.ceeaam.hu/
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3. MELLÉKLET – Igénybe vett közvetítők jegyzéke 
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4.  M ELLÉKLET – Díjjegyzék 

 

Kondíciós lista 

Érvényes 2015.01.01.-től 

 

Feltüntetett díjaink az esetleges ÁFA-t nem tartalmazzák. 

1. SZÁMLAVEZETÉS 

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés 

Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes   

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés* 0,01 % havonta 
vagy egyedi megállapodás 

szerint  

Ügyfél- és értékpapírszámla 

megszüntetése 
Díjmentes írásban kérhető 

Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft/alszámla egyszeri 

 

2. BIZOMÁNYOSI TRANZAKCIÓK 

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés 

Tőzsdei azonnali értékpapír 

ügyletek (BÉT) 
1 % min. 5.000,- Ft vagy egyedi megállapodás szerint  

Day –trade (napon belüli) tőzsdei 

értékpapír ügyletek (BÉT) 
0,5 % min. 5.000,- Ft vagy egyedi megállapodás szerint  

Nemzetközi tőzsdei értékpapírpiaci 

ügyletek 
1 % min. 25.000,- Ft vagy egyedi megállapodás szerint  

OTC részvényügyletek   1 % min. 25.000,- Ft vagy egyedi megállapodás szerint  

OTC HUF kötvényügyletek   
0,25 % min. 25.000,- 

Ft 
vagy egyedi megállapodás szerint  

OTC Devizás Kötvényügyletek 0,5% min. 25.000,- Ft vagy egyedi megállapodás szerint  

Megbízások módosítása 1.000,- Ft vagy egyedi megállapodás szerint  

Megbízások visszavonása 1.000,- Ft vagy egyedi megállapodás szerint  

Befektetési jegyekre vonatkozó 

ügyletek 
max. 5% vagy egyedi megállapodás szerint  

Bizományosi devizakonverziós 

megbízás   

Az árfolyamértékre 

vetítve 0,1 %  
vagy egyedi megállapodás szerint  

 

3. PORTFÓLIÓKEZELÉS 

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés 

Portfóliókezelés 
2% évente, 

negyedéves terheléssel 

+ sikerdíj, valamint tranzakciós 

díjak, jutalékok egyedi 

megállapodás szerint 
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4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés 

Belső átvezetés számlák között Díjmentes 
 

Ft átutalás belföldre Az utalandó összeg 0,25 %-a min. 5.000,- Ft 

Ft VIBER átutalás belföldre Az utalandó összeg 0,5 %-a min. 25.000,- Ft 

Deviza átutalás  Az utalandó összeg 0,5 %-a min. 20 EUR 
 

Bejövő utalás jóváírása  Díjmentes 
 

Késedelmi kamat A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese 

Halasztott fizetés esetén kamatköltség (Ft) Jegybanki alapkamat + 600 bázispont egyedi 

Halasztott fizetés esetén kamatköltség 

(Deviza) 
Jegybanki alapkamat + 600 bázispont egyedi 

 

5. ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 

Tranzakció megnevezése 
Díj, jutalék 

mértéke 
Megjegyzés 

Belföldi értékpapírtranszfer  5.000,- Ft  értékpapíronként 

Nemzetközi értékpapírtranszfer 15.000,- Ft értékpapíronként 

Értékpapírok letétkezelése* 0,01% havonta Hóvégi állományra vetítve 

Letéti igazolás kiadása 5.000,- Ft/tétel értékpapíronként 

Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes   

Értékpapírok átalakítása Díjmentes   

Társasági eseményre értékpapír zárolása 5.000,- Ft 
 

Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes   

Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 5.000,- Ft  
 

Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes 

zárolás 
20.000,- Ft 

 

Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás 

feloldása (minden zárolás típusra) 
5.000,- Ft  

 

Ügyfél részére zárolt értékpapír feloldása Díjmentes 
 

KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 5.000,- Ft 
 

Bizonylatok utólagos másolási díja 2.000,- Ft   

Egyéb igazolások díja 2.000,- Ft   

*A számítás alapja:  Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok hóvégi piaci 

záróárfolyammal számolt árfolyamérték. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a BÉT-re bevezetett 

értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó 

munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében Bloomberg 

által publikált adott hónapban legutoljára publikált árfolyammal számolt árfolyamérték, ennek hiányában névérték.  

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a hóvégi értékpapír állomány névértéke.  

A CEE Active Asset Management Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma 

HU43 14400018-83980600-00000000 

A CEE Active Asset Management Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma 

0492/000001 

Jelen kondíciós 2010.10.25-tól hatályos és visszavonásig érvényes.  
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5. M ELLÉKLET – Üzleti Órák 

 

 

Üzleti Órák 

 
Iroda nyitva tartás    Hétfő-Péntek  8:45 – 16:45 

 

 

Értékpapírok forgalmazása 

 

Bizományosi értékpapír kereskedelem Hétfő-Péntek  8:45 – 16:45 

Alapesetben a 16:45 után beérkező bizományosi megbízás teljesítését a CEE Active Asset 

Management Zrt. a következő értéknapon kezdi meg, de a CEE Active Asset Management 

Zrt. fenntartja a jogot, hogy adott napon üzleti órák előtt és után is elfogadjon az adott 

napra vonatkozó megbízást és azt az adott napon teljesítse. Ugyanakkor nem vonható 

felelősségre a Társaság az adott napon forgalmazási időszakon kívül beérkező megbízások 

aznapi nemteljesülésítése miatt.  

 

Befektetési jegyek forgalmazása   Hétfő-Péntek  9:00 – 16:00 

16:00 után beérkező befektetési jegy forgalmazására vonatkozó megbízás teljesítését a 

CEE Active Asset Management Zrt a következő értéknapon kezdi meg. 

 

 

 Transzfer, utalás 

 

Értékpapír transzfer    Hétfő-Péntek  9:00 – 16:00 

HUF utalás     Hétfő-Péntek  9:00 – 14:00 

Deviza utalás     Hétfő-Péntek  9:00 – 14:00 
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6. M ELLÉKLET – Panaszkezelési szabályzat 

Panaszkezelési szabályzat 

 

Általános szabályok 

 

1. Jelen szabályzat célja, hogy egységes szerkezetben rögzítse és standardizálja a CEE 

Active Asset Management Zrt. (a továbbiakban: CEEAAM Zrt.) ügyfeleinek 

Észrevételeivel és Panaszaival (a továbbiakban: Panasz) kapcsolatos eljárást a 

ügyfelektől származó panasz hatékony, átlátható és gyors kezelése, illetve az ügyfelek 

és a CEE Active Asset Management Zrt. működési kockázatokból származó 

veszteségek megakadályozása, illetve csökkentése érdekében. 

 

2. A Panaszos általában a CEEAAM Zrt. ügyfele azonban, Panaszosnak tekintendő 

minden olyan személy is, aki a CEEAAM Zrt. eljárását nem valamely konkrét 

szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével 

kapcsolatban (például reklám) kifogásolja. 

 

3. Panasznak minősül az ügyfélnek a CEEAAM Zrt. tevékenységét vagy mulasztását 

érintő kifogása, amely érintheti (i) a CEEAAM Zrt. szerződéskötést megelőző, vagy a 

szerződés megkötésével kapcsolatos tevékenységét vagy mulasztását vagy (ii) 

CEEAAM Zrt-nek a szerződés fennállása alatti tevékenységét vagy mulasztását, vagy a 

(iii) a CEEAAM Zrt. részéről történő teljesítést, valamint (iv) a szerződés 

megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő 

tevékenységét vagy mulasztását. 

 

4. Észrevételnek minősül a CEEAAM Zrt. tevékenységével, szolgáltatásával, termékével 

kapcsolatban felmerülő minden olyan észrevétel, amely adott jogszabályi és szerződési 

feltételek között nem kifogásolható, azonban a CEEAAM Zrt. szolgáltatási 

színvonalának emelkedéséhez vezethet. 

 

5. Abban az esetben, ha az ügyfél nevében annak meghatalmazottja jár el, akkor eljárási 

jogosultságát ellenőrizni kell. 

 

6. A CEEAAM Zrt. a következő alapelveket határozza meg a Panaszainak kezelése 

vonatkozásában (Alapelvek) 

 

(1) Egyelő elbánás elve: minden ügyfél egyenlő elbánásban részesüljön; 

(2) Transzparencia: a Panaszok a megfelelő szervezeti egységhez, szabályozott és 

dokumentált keretek között kerüljenek kivizsgálásra; a CEEAAM Zrt. a 

panaszkezelési eljárást megelőzően és az eljárás alatt biztosítja a közérthetőséget, 

az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot és az információkhoz való folyamatos 

hozzférhetőséget; 

(3) Elfogulatlanság: a Panasz kivizsgálásakor törekedni kell a pártatlanságra, a 

vizsgálat során az érintett CEEAAM Zrt. alkalmazottakat csak a körülmények 

felderítése mértékéig lehet bevonni. 
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Értelmező rendelkezések 

 

 

7. Működési kockázat: a működési kockázatok a CEE Active Asset Management Zrt-t 

fenyegető potenciális veszélyeknek széles skáláját foglalják magukba. Ide tartoznak a 

jóhiszemű vagy tudatos emberi mulasztás okozta károk, a számítógépes rendszerek 

működési hibái, a szoftverhibák, a csalás és más kriminális tevékenység 

következményei, és egyáltalán bármi olyan kockázat, ami egy érzékeny és komplikált 

tevékenységet folytató Társaság működése folytán felléphet. 

 

8. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki 

címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt 

adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

 

Ügyfél Panaszok kezelése 

 

9. A CEEAAM Zrt. teljes körűen kivizsgálja és megválaszolja az ügyfélnek a CEEAAM 

Zrt. tevékenységével kapcsolatos panaszát. 

 

Ügyfél Panaszok forrása 

 

10. A jogos Panaszok a CEEAAM Zrt. által alkalmazott nem megfelelő gyakorlatból, illetve 

rendszerekből adódhatnak. A nem megfelelő működés a CEEAAM Zrt. számára 

működési kockázatot jelent, amely tényleges pénzügyi veszteséget is eredményezhet. 

 

11. A működési kockázatokból származó potenciális veszteséget, illetve az ügyfélpanaszok 

forrását a következőképpen kell csoportosítani (továbbiakban Eseménytípusok) 

(1)  belső csalás, 

(2)  külső csalás, 

(3)  munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság, 

(4)  ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika, 

(5)  tárgyi eszközökben bekövetkező károk, 

(6)  üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba, valamint 

(7) végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés. 

 

Ügyfél Panaszok felvétele és nyilvántartása 

 

12. A CEEAAM Zrt. üzletszabályzata és alkalmazott általános szerződési feltételei szerint 

a Panaszokat szóban és írásban, a következő módon fogadja: 

(1) postai úton, a CEE Active Asset Management Zrt.,1118, Budapest, Rétköz u. 5. 

címre 

(2)  faxon, a (+36-1)-7991069-es és7990003-as számon, 

(3)  személyesen az ügyfélszolgálati irodában, nyitvatartási időben 9 órától 17 óráig a 

1118, Budapest, Rétköz u. 5. szám alatti BudaWest Irodaház V. emeletén, 

(4)  telefonon minden munkanapon 8.45 - 16.45 közötti időpontban a 7991060-es 

budapesti számon, vidékről 061, külföldről +361 előhívóval, 

 (6)  elektronikusan az info@ceeaam.hu e-mail címre. 

 

mailto:info@ceeaam.hu
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13. A CEEAAM Zrt. a Panasz megfogalmazásához külön formanyomtatványt bocsát a 

Panaszos rendelkezésére (1. számú melléklet), amely honlapján is folyamatosan 

elérhető. A formanyomtatvány ügyfél általi használata nem kötelező. Abban az esetben, 

ha a Panaszos a formanyomtatványhoz nem fér hozzá (például Internet hozzáférés 

hiányában) vagy a 12. pontban meghatározott módon formai kötöttség nélkül tette meg 

a Panaszt vagy úgy kívánja megtenni, akkor az üzleti terület vezetője tölti ki a 

formanyomtatványt.  

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján 

jár el, úgy a meghatalmazást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvényben (Pp.) meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közpokiratba 

kell foglalni. Az ügyfél meghatalmazottja a panaszhoz csatolja a meghatalmazás egy 

eredet példányát. A CEEAAM Zrt. a meghatalmazás céljára formanyomtatványt biztosít 

(2. számú melléklet). 

 

Az ügyfelet a panasz személyes átvételekor tájékoztatni kell a panaszkezeléssel 

kapcsolatos kapcsolattartási adatokról, továbbá szóbeli panasz esetén, ha a panasz 

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az nem vezet eredményre, közölni kell a 

panasz azonosítására szolgáló adatokat. 

 

14. A telefonon történő panaszbejelentés rögzítésre kerül, a hangfelvétel készítésére fel kell 

hívni az ügyfél figyelmét, a felvételt a CEEAAM Zrt. legalább öt évig megőrzi. A 

panaszos kérésére a CEEAAM Zrt. biztosítja a visszahallgatás lehetőségét, továbbá 

térítésmentesen hitelesített jegyzőkönyvet bocsájt ki. 

 

15. A CEE Active Asset Management Zrt-hez beérkezett Panaszt haladéktalanul 

továbbítani kell a Igazgatóság számára.  

 

16. Az üzleti terület vezetője a szóbeli (személyesen és telefonon tett) Panaszt azonnal 

megvizsgálja és szükség szerint intézkedik annak orvoslásáról. Ha az Ügyfél a Panasz 

kezelésével nem ért egyet, a Panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 

jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát az Ügyfélnek átadja. 

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolatát a CEEAAM Zrt. 

indokolással ellátott álláspontjával együtt 30 napon belül megküldi az Ügyfél részére. 

 

17. Amennyiben a Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az üzleti terület vezetője a 

panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a személyes közölt 

szóbeli Panasz esetén az Ügyfélnek átadja. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén az 

Ügyfélnek megküldi, továbbá az írásbeli panasznak megfelelően jár el. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) az ügyfél neve; 

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 

d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten 

történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt 

valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön; 

e) a panasszal érintett szerződés száma, tranzakció megjelölése, ügytől függően az 

ügyfélszám; 

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 
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g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet 

felvevő személy és az ügyfél aláírása (a telefonon közölt szóbeli panasz 

kivételével); 

h) jegyzőkönyv felvételének helye, ideje 

i) a CEEAAM Zrt. neve és címe. 

 

18. Amennyiben a panasz kivizsgálásához a CEEAAM Zrt-nak az ügyfélnél rendelkezésre 

álló további - így különösen az ügyfél azonosításához szükséges, a panasszal érintett 

jogviszonnyal kapcsolatos - információra van szüksége, haladéktalanul felveszi az 

ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azt. 

 

19. A CEEAAM Zrt. a fogyasztónak minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén 

tájékozatja arról, hogy álláspontja szerint a panasz és a panaszkezelés 

a) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, 

továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita 

rendezésére vagy 

b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 

fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányult. 

 

20. A CEEAAM Zrt. a panasz elutasítása esetén a fogyasztónak minősülő ügyfelet 

tájékoztatja arról, hogy – a panasznak a 19. pontban írt besorolás alapján – az alábbi 

testületekhez, illetve hatósághoz fordulhat: 

a) a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál 

fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, 

telefon: (+36 1) 428-2600, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu); 

b) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival 

és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos 

jogvita esetén, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., levelezési címe: Magyar 

Nemzeti Bank, 1850 Budapest,, telefon: (+361) 428-2600, e-mail: info@mnb.hu); 

c) bíróság (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, 

továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén). 

 

21. A fogyasztónak minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén a CEEAAM Zrt. 

tájékoztatja, hogy panaszával bírósághoz, a Pénzügyi Békéltető Testülethez, a Magyar 

Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat. A CEEAAM Zrt. 

az elutasító döntésében feltünteti a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét, 

telefonszámát, a Magyar Nemzeti Bank levelezési címét, telefonszámát, valamint az 

MNB honlapján a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése, illetve az 

MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem 

(pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített 

formanyomtatványok (a továbbiakban: formanyomtatványok) elektronikus és 

ügyfélszolgálati elérhetőségét is, továbbá jól látható módon tájékoztatást ad arról, hogy 

a fogyasztó kérheti ezen formanyomtatványok CEEAAM Zrt. általi költségmentes 

megküldését is. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a formanyomtatványok 

megküldésére vonatkozó fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló szolgáltatói 

telefonszám, e-mail elérhetőség és postai cím megjelölését is. 

 

22. A CEEAAM Zrt. a fogyasztó ilyen tartalmú külön kérése esetén a 

formanyomtatványokat - a CEEAAM Zrt. rendelkezésére álló adatok alapján 

mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
mailto:info@mnb.hu
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dokumentáltan elektronikus hozzáféréssel rendelkező fogyasztó számára elektronikus 

úton, más esetben postai úton - költségmentesen, haladéktalanul megküldi. 

 

23. A CEEAAM Zrt. a panasz elutasítása esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfelet 

tájékoztatja arról, hogy panaszával a polgári perrendtartás szerint bírósághoz fordulhat. 

 

24. Az üzleti terület vezetője a Panaszokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 

következőket 

 

(1) az ügyfél adatait, 

(2) a panasz leírását, annak tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, 

(3) a Panasz benyújtásának időpontját, 

(4) a Panasz beérkezésének módját, 

(5) Eseménytípus szerinti csoportosítást, 

(6) érintett CEEAAM Zrt. alkalmazott megnevezését, 

(7) a Panasszal érintett potenciális veszteség összegét, 

(8) a Panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, elutasítás esetén 

annak indokát, 

(9) a (8) pont szerinti intézkedésért felelős személy megnevezése és az intézkedés 

határidejét, 

(10) a Panasz státusza, 

(11) a Panasz eredménye, valamint 

(12) a megválaszolás időpontja, a válaszlevél postára adásának a dátuma. 

 

A panaszt és az arra adott választ legalább 5 évig meg kell őrizni. 

 

25. Amennyiben az eljárás során az ülzeti terület vezetője olyan azonosítási vagy személyes 

adatokat is rögzít, amely csak a Panasz során merültek fel, akkor a Panasz lezárását 

követően ezeket az adatokat törölni kell vagy azonosításra alkalmatlanná tenni. Egyebek 

között a panaszt, az arra adott választ, a Panaszokkal kapcsolatos nyilvántartást és az 

ahhoz kapcsolódó bizonylatokat és dokumentumokat legalább a polgári jogi elévülésig, 

5 évig meg kell őrizni. Kérésre a nyilvántartást a Magyar Nemzeti Banknak be kell 

mutatni. 

 

26. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a CEEAAM Zrt. 

a) a panaszokat azok témája szerint csoportosíthassa, 

b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárhassa és azonosíthassa, 

c) megvizsgálhassa, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-

e más eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra, 

d) eljárást kezdeményezhessen a feltárt, b) pontban rögzített tények és események 

korrekciójára és 

e) összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat. 

 

 

Ügyfél Panaszok kivizsgálása 

 

27. Az ügyfél Panaszokat minden esetben az üzleti terület vezetője vizsgálja ki. A 

kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása 

az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A Panaszban érintett 

CEEAAM Zrt. alkalmazottat annyiban lehet bevonni a vizsgálatba, amennyiben az a 
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körülmények feltárásához szükséges. Az Észrevételt az érintett terület vezetőjének kell 

elküldeni és a későbbiekben annak eredményéről tájékozódni. A választ a panaszra 

azMNB rendelet által meghatározott 30 napon belül kell megadni. A panasz 

kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. 

 

28. A CEEAAM Zrt. a panasz kivizsgálását követően válaszában részletesen kitér a panasz 

teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására 

vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára. 

 

29. A CEEAAM Zrt. a panasz kivizsgálásának eredményéről történő tájékoztatást pontos, 

közérthető és egyértelmű indokolással látja el, amely indokolás - a panasz tárgyától 

függően - tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel, illetve szabályzat, alapszabály 

pontos szövegét és hivatkozik az ügyfélnek küldött elszámolásokra, valamennyi, a 

szerződéses jogviszony alatt teljesített egyéb tájékoztatásra. 

 

A panaszok kezelése során a CEEAAM Zrt. köteles egyszerű nyelvezetet használni. 

 

30. A CEEAAM Zrt. válaszát oly módon küldi meg az ügyfél részére, amely alkalmas 

annak igazolására, hogy a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre küldte 

meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját 

is. 

 

31. Az üzleti terület vezetője a negyedéves jelentés keretében taglalja az adott negyedévben 

beérkezett, illetve a korábbi időszakban beérkezett, de még le nem zárt Panaszokat. 

Jogos Panasz esetén az üzleti terület vezetője javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az 

adott Eseménytípus előfordulását milyen megoldással lehet a jövőben megakadályozni 

vagy annak számát csökkenteni. 

 

32. A CEEAAM Zrt. a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az 

ügyféltől: 

 

a) neve; 

b) szerződésszám, ügyfélszám; 

c) lakcím, székhely, levelezési cím; 

d) telefonszáma; 

e) értesítés módja; 

f) panasszal érintett befektetési termék, szolgáltatás; 

g) panasz leírása, oka; 

h) panaszos igénye; 

i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok 

másolata; 

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetén érvényes meghatalmazás; 

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatok. 

 

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és a CEEAAM Zrt. 

Adatkezelési szabályzatának megfelelően kell kezelni.  
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Ügyfelek tájékoztatása 

 

33. A CEEAAM Zrt. az ügyfeleit vagy a leendő szerződő felet tájékoztatja az 

ügyfélpanaszok befogadásának módjáról annak érdekében, hogy az ügyfelek Panaszai 

a megfelelő kezekbe kerüljenek. 

 

34. A CEEAAM Zrt. a jelen szabályzat vonatkozásában a 21. pontban meghatározott 

tájékoztatási kötelezettségének az ügyfél által meghatározott értesítési úton tesz eleget. 

Amennyiben az ügyfél külön nyilatkozatban hozzájárult a tájékoztatás Tartós 

adathordozón történő közléséhez, akkor a tájékoztatást ezen ügyfelek esetében a 

www.ceeaam.hu honlapján történő publikálásával megtörténtnek lehet tekinteni. 

 

35. A tájékoztató a következőket tartalmazza: 

(1)  a Panasz során alkalmazott Alapelveket, 

(2)  a Panasz benyújtásának módját, 

(3)  a felügyeleti szervek elérhetőségét, 

(4)  jogorvoslati lehetőségeket. 

 

A szabályzat felülvizsgálata 

36. A CEEAAM Zrt. jelen szabályzatát a Panaszokkal kapcsolatos tapasztalata, 

tevékenységének fejlődése és változása mentén folyamatosan fejleszti, azonban a 

felülvizsgálatra legalább éves rendszerességgel sor kerül. 

  

http://www.ceeaam.hu/
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1. számú melléklet  
 

FOGYASZTÓI PANASZ  
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉRE 

 

 
Felek adatai 
 

 
Panaszügyintézés helye (pl. fióktelep, központ, székhely, közvetítő):* 
 
 
 
 
 
*személyesen tett panasz esetén 
 
 
 
 

Panasszal érintett pénzügyi szervezet 
Név:  

Ügyfél 
Név: 
 

 

Szerződésszám/ügyfélszám: 
 

 

Lakcím/székhely/levelezési 
cím: 
 

 

Telefonszám: 
 

 

Értesítés módja (levél, 
email): 
 
 
 
 

 

Csatolt dokumentumok (pl. 
számla, szerződés, képviselő 
meghatalmazása) 
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I. Ügyfél panasza és igénye 

 
Panasztétel időpontja a pénzügyi szervezetnél (személyesen tett panasz esetén):  
 
 
 
 
[A pénzügyi szervezetnek megküldött panaszt célszerű tértivevényes és ajánlott 
küldeményként postázni. A panasszal érintett szervezetnek a panasz kézhezvételét 
követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a 
panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az 
ügyfélnek írásban megküldje.] 
 
 
Panaszolt szolgáltatástípus (pl. lakáshitel, KGFB): 
 

 

 
Panasz oka: 
 

 Nem nyújtottak szolgáltatást 

 Nem a megfelelő szolgáltatást 

nyújtották 

 Késedelmesen nyújtották a 

szolgáltatást  

 A szolgáltatást nem megfelelően 

nyújtották 

 A szolgáltatást megszüntették 

 Kára keletkezett 

 Nem volt megelégedve az 

ügyintézés körülményeivel 

 Téves tájékoztatást nyújtottak 

 Hiányosan tájékoztatták 

 Díj/költség/kamat 

változtatásával nem ért egyet 

 Járulékos költségekkel nem ért 

egyet 

 Egyéb szerződéses feltételekkel 

nem ért egyet 

 Kártérítés összegével nem ért 

egyet 

 A kártérítést visszautasították 

 Nem megfelelő kártérítést 

nyújtottak 

 Szerződés felmondása 

 Egyéb panasza van 
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Egyéb típusú panasz megnevezése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. A panasz részletes leírása: 
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[Kérjük egyes kifogásainak elkülönítetten történő rögzítését annak érdekében, 
hogy a panaszában foglalt minden kifogás kivizsgálásra kerüljön. ] 
 

 

 
Kelt:  
      

 
Aláírás: 
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2. számú melléklet 

Meghatalmazás 

 

 

Alulírott [név] (anyja neve: [anyja neve], születési hely, idő: [születési hely; idő]) ezúton 

meghatalmazom  

 

[meghatalmazott]-t (anyja neve: [anyja neve], születési hely, idő: [születési hely; idő]) 

 

hogy engem a CEE Active Asset Management Zrt. előtt a ……………………..-vel kapcsolatos 

panaszügyemben teljeskörűen képviseljen, ide értve a nyilatkozatok megtételét, 

értékpapírtitoknak minősülő információk átvételét. 

 

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

 

Budapest, [dátum] 

 

 

 ……………………………………… 

 meghatalmazó 

 

 

A meghatalmazást elfogadom 

 

 

 ……………………………………… 

 meghatalmazó 

 

 

 

Előttünk, mint tanuk előtt: 

 

 Tanú1 Tanú2 

 

Név: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

Lakcím: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

Aláírás: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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7. M ELLÉKLET – Végrehajtási Politika 

 

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról – Üzletszabályzat Melléklet  

 

1. Általános rész 

1.1 Az utasítás célja 

A CEEAAM Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei 

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

CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 63. § (1) bekezdése alapján - a Bizottság 

(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (Rendelet) 66. cikkében meghatározott 

- alábbi Szabályzatot (a továbbiakban: végrehajtási politika) alkalmazza a megbízások 

végrehajtása, illetve megbízások felvétele és továbbítása tevékenysége keretében az 

ügyfél számára legjobb eredmény eléréséhez.  

A Zrt. jelen Szabályzat hatályba lépésekor kizárólag a Bszt. 48. § szerinti szakmai 

minősítésű ügyfeleknek nyújt szolgáltatást (lakossági ügyfelek részére nem). Tekintettel 

erre, valamint figyelembe véve azt, hogy a Zrt. ügyfelei nevében nem köt értékpapír-

finanszírozási ügyletet, jelen Szabályzat a végrehajtási helyszínek pénzügyi eszköz 

osztályonkénti bontását kizárólag a szakmai ügyfelekre vonatkozóan rögzíti.  

 

1.2 Jogszabályi háttér 

Jelen szabályzat jogszabályi alapját a Bszt. és a Rendelet képezi. A szabályzatban nem 

részletezett fogalmak értelmezése e jogszabályok alapján történik. 

 

2. Végrehajtási helyszínek 

A Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége körében vagy (i) az ügyfél által adott 

megbízást más befektetési vállalkozások részére továbbítja (megbízás továbbítás), (ii) 

portfoliókezelési tevékenysége keretében más szervezeteknél helyez el megbízást, amely 

az ügyfél nevében végzett kereskedésre irányuló döntésből következik (megbízás 

elhelyezés) vagy (iii) kereskedési helyszínen megbízást hajt végre. 

A Zrt. jelen Végrehajtási szabályzata tartalmazza azon végrehajtási helyszíneket, 

amelyeket a Zrt. alkalmaz végrehajtásra befektetési szolgáltatási tevékenysége körében, 

illetve amelyekhez ügyfél megbízásokat továbbít, illetve helyez el végrehajtásra.  

A Zrt. kizárólag az Igazgatóság által jóváhagyott partner trading, koncentrációs és 

settlement limitek figyelembe vételével kiválasztott partnereket alkalmaz végrehajtási 

helyszínként, ilyen partnerekhez továbbít ügyfél megbízásokat végrehajtásra, illetve ilyen 

partnereknél helyez el megbízásokat. A partner kiválasztásakor ellenőrizni kell, hogy a 
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partner Rendelet szerinti végrehajtási politikája alkalmas-e arra, hogy a Zrt. teljesítse a 

jelen szabályzat szerinti kötelezettségeit. 

 

A Zrt. az ügyfele által adott megbízásokat az alábbi lehetséges végrehajtási helyszíneken 

hajtja végre, ezen helyszínen végrehajtási szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozás 

részére továbbítja végrehajtásra, illetve ezeknél helyez el megbízást végrehajtásra: 

(Jelen Szabályzat vonatkozásában „Végrehajtási helyszín” a szabályozott piac, MTF, 

OTF, rendszeres internalizáló, árjegyző, a likviditás egyéb biztosítója.) 

 

PÉNZÜGYI ESZKÖZ TELJESÍTÉSI HELY 

Tulajdoni jogviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, ETF-ek - azonnali ügylet 

Tőzsde, MTF, OTF OTC 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokra vonatkozó megbízások 

Tőzsde – MTF - OTF, OTC piac, 

Warrantokra, illetve certifikátokra 

vonatkozó megbízások 

Tőzsde – MTF - OTF, OTC piac 

Deviza azonnali ügylet CEEAAM Zrt 

Befektetési alapok forgalmazása CEEAAM Zrt 

 

 

A Zrt. az ügyfelek által adott megbízások végrehajtása, illetve továbbítása, továbbá megbízás 

elhelyezés során az ügyfél legjobb érdekeinek megfelelően jár el. A Zrt. minden elégséges 

lépest megtesz a megbízások végrehajtása során. 

 

3. A Végrehajtási helyszínek kiválasztásának szempontjai 

 

3.1. A legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a Zrt. általánosságban a következő 

szempontokat vizsgálja: 

 

a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár);  

b) a megbízás költségét; 

c) a megbízás végrehajtásának időigényét; 

d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét; 

e) a megbízás nagyságrendjét; 

f) a megbízás jellegét vagy bármely más, a megbízás végrehajtása szempontjából 

releváns megfontolást. 

 

Az a)-f) pontokban felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál a Zrt. a következő 

szempontokat vizsgálja: 
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a) a megbízás jellemzői;  

b) a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

c) azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható, ahol 

elhelyezhető, illetve végrehajtható. 

 

3.2. A legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a fenti tényezők a Zrt. által tulajdonított 

viszonylagos fontosságának magyarázata pénzügyi eszköz típusonkénti bontásban: 

 

a) Likvid részvényjellegű eszközök, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek):  

 

A Zrt. a legkedvezőbb végrehajtás kapcsán a következő súlyokat alakította ki az EMSA által 

likvidnek minősített részvényjellegű eszközök és tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) 

vonatkozásában:  

 

Fontosság Vizsgált szempontok Viszonylagos fontosság magyarázata  

1. A megbízás tárgyát képező 

pénzügyi eszköz ára (nettó 

ár) 

A tőzsdén kereskedett részvények, ETF-ek 

jellemzően likvid, könnyen, gyorsan 

elérhető eszközök, így a nettó ár bír a 

legnagyobb jelentőséggel. 

2. A megbízás költsége A megbízás költsége más eszközökre 

vonatkozó megbízásokhoz képest 

alacsony. 

3. A megbízás végrehajtásának 

időigénye; 

 

 

A megbízás gyorsan, általában 

elektronikusan végrehajtható, a 

végrehajtás időigénye relatív alacsony. 

4. A megbízás 

végrehajthatóságának és 

teljesítésének valószínűsége 

 

A megbízás végrehajthatóságának 

valószínűsége magas ezért ezen faktor 

relatív fontossága alacsony. 

5. A megbízás nagyságrendje  Likvid eszköz esetében a nagyobb 

megbízás sem piactorzító hatású. 

6. A megbízás jellege vagy 

bármely más, a megbízás 

végrehajtása szempontjából 

releváns megfontolás 
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b) Illikvid részvényjellegű eszközök, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek):  

 

A Zrt. a legkedvezőbb végrehajtás kapcsán a következő súlyokat alakította ki az EMSA által 

likvidnek nem minősített részvényjellegű eszközök és tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) 

vonatkozásában:  

 

 Vizsgált szempontok Viszonylagos fontosság magyarázata  

1. A megbízás tárgyát képező 

pénzügyi eszköz ára (nettó 

ár) 

A tőzsdén kereskedett illikvid 

részvények, ETF-ek kereskedése 

transzparens, jellemzően a befektetők 

számára  elérhető eszközök, így a nettó 

ár bír a legnagyobb jelentőséggel. 

2. A megbízás 

végrehajthatóságának és 

teljesítésének valószínűsége 

 

A megbízás végrehajthatóságának 

valószínűsége alacsonyabb, mint a 

likvid eszközök esetében ezért ezen 

faktor relatív fontossága magas. 

3. A megbízás nagyságrendje A megbízás gyorsan, általában 

elektronikusan végrehajtható, a 

végrehajtás időigénye lehet hosszabb, 

mint a likvid eszközök esetében. 

Illikvid eszköz esetében a nagyobb 

megbízás piactorzító hatású lehet, 

befolyásolva a végső árat. 

4. A megbízás költsége  Illikvid eszközök esetében a megbízás 

költsége a végső árat kevésbé 

befolyásolja, mint az előző tényezők. 

5. A megbízás végrehajtásának 

időigénye; 

 

 

Illikvid eszköz esetében a befeketők 

általában elfogadják, hogy a a 

megbízásuk teljesítése időigényesebb 

folyamat. Ezen faktor relatív 

fontossága emiatt alacsonyabb. 

6. A megbízás jellege vagy 

bármely más, a megbízás 

végrehajtása szempontjából 

releváns megfontolás 
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c.) Likvid hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 

A Zrt. a legkedvezőbb végrehajtás kapcsán a következő szempontok alapján alakította ki az 

EMSA által likvidnek minősített  hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában: 

 

 Vizsgált szempontok Viszonylagos fontosság magyarázata  

1. A megbízás tárgyát képező 

pénzügyi eszköz ára (nettó 

ár) 

A tőzsdéken, MTF-eken, OTF-eken, OTC 

piacon kereskedett likvid kötvények 

jellemzően, könnyen, gyorsan elérhető 

eszközök, így a nettó ár bír a legnagyobb 

jelentőséggel. 

2. A megbízás költsége A megbízás költsége más eszközökre 

vonatkozó megbízásokhoz képest alacsony. 

3. A megbízás végrehajtásának 

időigénye; 

 

 

A megbízás gyorsan, általában 

elektronikusan végrehajtható, a végrehajtás 

időigénye relatív alacsony. 

4. A megbízás 

végrehajthatóságának és 

teljesítésének valószínűsége 

 

A megbízás végrehajthatóságának 

valószínűsége magas ezért ezen faktor 

relatív fontossága alacsony. 

5. A megbízás nagyságrendje  Likvid eszköz esetében a nagyobb 

megbízás sem piactorzító hatású. 

6. A megbízás jellege vagy 

bármely más, a megbízás 

végrehajtása szempontjából 

releváns megfontolás 

 

 

d.) Illikvid hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 

A Zrt. a legkedvezőbb végrehajtás kapcsán a következő szempontok alapján alakította ki az 

EMSA által likvidnek nem minősített  hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában: 

 

 



 

 77 

 Vizsgált szempontok Viszonylagos fontosság magyarázata  

1. A megbízás tárgyát képező 

pénzügyi eszköz ára (nettó 

ár) 

Az illikvid kötvények esetében a 

befektetős száma a nettó ár bír a 

legnagyobb jelentőséggel. 

2. A megbízás 

végrehajthatóságának és 

teljesítésének valószínűsége 

 

A megbízás végrehajthatóságának 

valószínűsége alacsonyabb, mint a likvid 

eszközök esetében ezért ezen faktor 

relatív fontossága magas. 

3. A megbízás nagyságrendje A megbízás gyorsan, általában 

elektronikusan végrehajtható, a 

végrehajtás időigénye lehet hosszabb, 

mint a likvid eszközök esetében. Illikvid 

eszköz esetében a nagyobb megbízás 

piactorzító hatású lehet, befolyásolva a 

végső árat. 

4. A megbízás költsége  Illikvid eszközök esetében a megbízás 

költsége a végső árat kevésbé 

befolyásolja, mint az előző tényezők. 

5 A megbízás végrehajtásának 

időigénye; 

 

 

Illikvid eszköz esetében a befeketők 

általában elfogadják, hogy a a 

megbízásuk teljesítése időigényesebb 

folyamat. Ezen faktor relatív fontossága 

emiatt alacsonyabb. 

6. A megbízás jellege vagy 

bármely más, a megbízás 

végrehajtása szempontjából 

releváns megfontolás 

 

 

 

c.) Befektetési alapok befektetési jegyei:  

 

A Zrt. a legkedvezőbb végrehajtás kapcsán a következő súlyokat alakította ki a befektetési 

alapok befektetési jegyei vonatkozásában: 

 

Fontosság Vizsgált szempontok Viszonylagos fontosság 

magyarázata  

   

n.a. A megbízás tárgyát képező pénzügyi 

eszköz ára (nettó ár) 
 

n.a. A megbízás költsége  
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n.a. A megbízás végrehajtásának 

időigénye; 
 

1 A megbízás végrehajthatóságának és 

teljesítésének valószínűsége 

 

Csak a CEEAAM Zrt. által 

forgalmazottt befektetési jegyek 

érhetőek el, melyeket kizárólag a 

CEEAAM Zrt-nél, mint 

végrehajtási helyszínen lehet 

jegyezni. 

n.a. A megbízás nagyságrendje  

n.a. A megbízás jellege vagy bármely 

más, a megbízás végrehajtása 

szempontjából releváns megfontolás 
 

 

A Zrt. nem fogad el semmilyen díjazást, kedvezményt vagy nem pénzbeli előnyt annak 

ellentételezéséül, hogy az ügyfél által adott megbízást egy meghatározott végrehajtási 

helyszínre irányítja (partnerhez továbbítja végrehajtásra), illetve partnernél helyez el 

végrehajtásra. A Zrt. nem tesz különbséget saját díjazása tekintetében a különböző végrehajtási 

helyszínek között. 

Az ügyfél adhat konkrét utasítást a Zrt-nek a végrehajtási helyszínre vonatkozóan, amely 

esetben a legjobb végrehajtás elve nem feltétlenül tud érvényesülni.  

A Zrt. az azonos pénzügyi eszközre vonatkozó minden azonos irányú és feltételű megbízást 

összevon és az összevont megbízás teljesítésére ad megbízást. A teljesült megbízás 

eredményeként szerzett pénzügyi eszközt a Zrt.  a mindenkor hatályos allokációs szabályok 

szerint osztja szét az egyes ügyfelek között. 

A Zrt. nem vonja össze saját megbízását az ügyfél által adott megbízással. A Zrt. saját számlára 

teljesítendő megbízását csak az ügyfél által adott megbízások megadását követően adja meg az 

igénybe vett befektetési vállalkozásnak. 

 

4. A Zrt. végrehajtási politikával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségei 

Az ügyfél kérésére a Zrt. a végrehajtási politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának 

bemutatásával igazolja, hogy a megbízásokat jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 

hajtotta végre, és a Felügyelet kérésére igazolja, hogy a Bszt.-ben és a Rendeletben foglaltaknak 

megfelelően járt el. 

A Zrt. minden eszközosztály tekintetében éves alapon összesíti és közzéteszi a kereskedési 

volumen szerinti első öt kereskedési helyszínt azok közül, amelyeken az előző évben 

ügyfélmegbízásokat végrehajtott, illetve amelyekhez megbízásokat továbbított, ahol 

megbízásokat elhelyezett végrehajtásra, adatokat szolgáltatva egyúttal a végrehajtás 

minőségéről is. 
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Az ügyfél kellően indokolt kérésére a Zrt. tájékoztatást nyújt ügyfelei számára azokról a 

szervezetekről, amelyek a továbbított, elhelyezett megbízásokat végrehajtják. 

A Zrt. jelen Szabályzatában megfelelően tájékoztatja ügyfeleit a végrehajtási politikáról. A Zrt. 

beszerzi ügyfelei előzetes egyetértését a végrehajtási politikához. 

 

5. A végrehajtási politika felülvizsgálata 

A Zrt. legalább évente felülvizsgálja végrehajtási politikáját és a megbízás-végrehajtási 

mechanizmusait és szükség esetén kiigazítja a hiányosságokat. Jelen végrehajtási politika 

felülvizsgálata először a tárgy év végéig, majd ezt követően minden év első negyedévének 

végéig történik meg. 

 

A felülvizsgálatra akkor is sor kerül, ha olyan lényegi változás következett be, amely 

befolyásolja a Zrt-nek a konzisztens módon a lehető legjobb eredményt elérő végrehajtásra 

irányuló képességét, amely a végrehajtási politikában szereplő helyszínek alkalmazására alapul. 

A Zrt. értékelést végez lényeges változások beálltakor és fontolóra veszi az átfogó legjobb 

végrehajtási követelmény teljesítéséhez szükséges tényezők viszonylagos fontosságának, 

illetve a teljesítési helyszínek, szervezetek megváltoztatását.  

Lényeges változás minden olyan jelentős esemény, amely kihatással lehet a legjobb végrehajtás 

tényezőire, így a költségre, az árra, a gyorsaságra, a végrehajtás és a teljesítés valószínűségére, 

a megbízás méretére és jellegére vagy a megbízás végrehajtásához kapcsolódó bármely más 

szempontra. 

A Zrt. figyelemmel kíséri a végrehajtási politika hatékonyságát annak érdekében, hogy az 

esetleges hiányosságokat azonosítsa, és adott esetben orvosolja. Rendszeresen értékeli, hogy a 

végrehajtási politikában foglalt végrehajtási helyszínek a legjobb eredményt biztosítják-e az 

ügyfél számára, illetve hogy meg kell-e változtatni a megbízások és ügyletek végrehajtására 

vonatkozó szabályait. A Zrt. Kockázatkezelési vezetője éves rendszerességgel felülvizsgálja a 

jelen politikában meghatározott lehetséges kereskedési helyszínek végrehajtási politikát, hogy 

megbizonyosodjon arról, hogy azok a Zrt. ügyfelei számára a legjobb eredményt biztosítják.  

A Zrt. egyrészt az ügyvezető igazgató által végzett rendszeres vezetői ellenőrzéssel, másrész a 

Compliance funkció által végzett rendszeres ellenőrzéssel biztosítja azokat a 

kontrollmechanizmusokat, amelyekkel a Zrt. megbizonyosodik arról, hogy alkalmazottai jelen 

Szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el az ügyfelek által adott megbízások 

végrehajtása során.  

Az ügyvezető igazgató minimum éves rendszerességgel kiválaszt szúrópróba szerűen legalább 

öt tranzakciót, melyeket megvizsgál abból a szempontból, hogy a tranzakciókat a jelen 

politikában leírt szabályoknak megfelelően hajtották-e végre, Az ügyvezető igazgató a vizsgálat 

eredményét dokumentálja és a Compliance Officer rendelkezésére bocsátja. A Compliance 

Officer az esetlegesen feltárt súlyos hiányosságokról féléves jelentésében beszámol az 

Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. 
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A Zrt. figyelemmel kíséri a jelen végrehajtási politikában azonosított szervezetek végrehajtási 

teljesítményét. Ennek kapcsán a jelen Szabályzatban megjelölt szervezetek által a 

BIZOTTSÁG (EU) 2017/575 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a pénzügyi 

eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási 

helyszínek által az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatokat 

meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítése alapján 

negyedévente közzétett adatokat a Kockázatkezelési funkció rendszeresen elemzi és 

amennyiben szükséges, a jelen Szabályzatban rögzített végrehajtási helyszínek listáján 

változtatásokat kezdeményez.  

Abban az esetben, ha a Zrt. megbízások végrehajtására, végrehajtási célú továbbítására, 

elhelyezésére egyetlen szervezetet választ ki, akkor képes kimutatni, hogy ez konzisztens 

módon lehetővé teszi a lehető legjobb eredmény elérését ügyfelei számára, a kiválasztott 

szervezet lehetővé teszi legalább olyan jó eredmények elérését az ügyfél számára, mint 

amelyeket más szervezet alkalmazása esetén ésszerűen elvárható lenne. Ezt a Zrt. a 2014/65/EU 

irányelv 27. cikke és a BIZOTTSÁG (EU) 2017/575 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 

RENDELETe alapján negyedévente közzétett adatokkal vagy a kockázatkezelő által végzett 

belső elemzésekkel támasztja alá. 

A Zrt. értesíti azon ügyfeleit a megbízások végrehajtására vonatkozó szabályai vagy 

végrehajtási politikája bármely lényeges változásáról, akikkel az adott időpontban 

ügyfélkapcsolatban áll. Jelen politika változása esetén a Zrt. megküldi ügyfeleinek a módosított 

politikát és ügyfeleit nyilatkoztatja a módosítások elfogadásáról.  

Amennyiben jelen Szabályzat módosítása válik szükségessé, akkor a módosításra vonatkozó 

előterjesztést az ügyvezető igazgató készíti elő, a Kockázatkezelési és a Compliance funkció 

értékeli és a Zrt. ügyvezető gazgatója adja ki. 
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8. M ELLÉKLET - Összeférhetetlenségi Politika 

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikánkról 

 

Kivonat a 24/2010.(IX.13.) számú Ügyvezetői Utasítás – Befektetési Szolgáltatási 

Tevékenységre Vonatkozó Összeférhetetlenségi Szabályzatából. 

 

1. A Zrt-re, mint befektetési szolgáltatóra vonatkozó összeférhetetlenségi politika 

 

1.1. Az összeférhetetlenségi politika célja 

 

A Zrt., mint befektetési vállalkozás - a Rendelet 33-35. cikkében meghatározottak 

figyelembevételével - feltárja, megelőzi és kezeli 

a) a Zrt., vezető állású személye, alkalmazottja, vagy bármely hozzájuk ellenőrzés révén 

közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy és ügyfeleik, vagy 

b) a Zrt. valamely ügyfele és egy másik ügyfele között 

a befektetési szolgáltatások nyújtása során esetleg felmerülő, az ügyfél számára hátrányos 

érdek-összeütközéseket, beleértve a harmadik felek által nyújtott ösztönzők elfogadásából, a 

befektetési vállalkozás saját díjazásából és egyéb ösztönző struktúrákból adódó 

összeférhetetlenségeket is. 

 

A Zrt. az ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése 

céljából - a Rendelet 34. cikkében meghatározott - összeférhetetlenségi politikaként, a jelen 

Szabályzatot készíti el, amelyet az Igazgatóság hagy jóvá.  

 

1.2. Az összeférhetetlenség-típusok azonosítása és összeférhetetlenségi helyzet 

megelőzése, vagy kezelése érdekében követendő eljárások 

 

A Zrt. a Szabályzat jelen pontjában felméri és ismerteti a Zrt. által elvégzett konkrét befektetési 

szolgáltatások és tevékenységek tekintetében azokat az azonosított körülményeket, amelyek az 

ügyfél vagy ügyfelek érdekeiben okozott kár kockázatát hordozó összeférhetetlenséget 

jelenthetnek vagy ahhoz vezethetnek, valamint megállapítja az összeférhetetlenség megelőzése 

vagy kezelése érdekében követendő eljárásokat és meghozandó intézkedéseket. 

 

A Zrt. nyilvántartást vezet (összeférhetetlenségi mátrix) - annak rendszeres frissítésével – a Zrt. 

által nyújtott befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokról vagy végzett befektetési 

tevékenységekről, amelyek során az ügyfél vagy ügyfelek érdekei sérülésének kockázatával 

járó összeférhetetlenség merült fel vagy - folyamatban lévő szolgáltatás vagy tevékenység 

esetén - merülhet fel. E nyilvántartások elkészítéséhez a Compliance funkció útmutatásai 

alapján a befektetési szolgáltatási szakterületek adnak információt. A nyilvántartások vezetése 

a Compliance Officer feladata. A nyilvántartások felülvizsgálatára szükség estén – pl. 

szervezeti-, tevékenységi kört érintő- vagy kockázati profil változása esetén, de legalább évente 

egyszer kerül sor. A Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága évente egyszer írásbeli jelentést 

kap az említett nyilvántartások vezetéséről a Compliance Officertől. 
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A befektetési szolgáltatások nyújtása során felmerülő, az ügyfél érdekét esetleg sértő 

összeférhetetlenség-típusok azonosítása érdekében a Zrt. figyelembe veszi, hogy a Zrt., vagy 

egy releváns személy, vagy a vállalkozáshoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve 

kapcsolódó személy nincs-e a következő helyzetek valamelyikében, akár a befektetési 

szolgáltatások nyújtásából akár egyéb okból adódóan: 

a) a Zrt. vagy az említett személy valószínűsíthetően pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi 

veszteséget kerül el az ügyfél kárára; 

b) a Zrt-nek vagy az említett személynek érdeke fűződik az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 

eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített ügylethez, amely érdek különbözik az ügyfél 

eredményhez fűződő érdekétől; 

c) a Zrt. vagy az említett személy pénzügyi vagy egyéb ösztönző miatt egy másik ügyfél vagy 

ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben az ügyfél érdekével szemben; 

d) a Zrt. vagy az említett személy ugyanabban az üzletben érdekelt, mint az ügyfél; 

e) a Zrt. vagy az említett személy egy az ügyféltől eltérő személytől pénzbeli vagy nem pénzbeli 

juttatás, vagy szolgáltatás formájában ösztönzőt kap vagy fog kapni az ügyfélnek nyújtott 

szolgáltatással összefüggésben. 

 

A Zrt. által elvégzett konkrét befektetési szolgáltatások és tevékenységek tekintetében 

azonosított olyan körülmények, amelyek az ügyfél vagy ügyfelek érdekeiben okozott kár 

kockázatát hordozó összeférhetetlenséget jelentenek vagy ahhoz vezethetnek 

 

a) a Zrt. vagy egy releváns személy, vagy a Zrt-hez ellenőrzés révén közvetlenül vagy 

közvetve kapcsolódó személy valószínűsíthetően pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi 

veszteséget kerül el az ügyfél kárára; 

 

A Zrt. saját pénzeszközeit banki folyószámlán illetve bankbetétben tartja. Ezen (pénzügyi) 

eszközök nem alkalmasak arra, hogy a Zrt. az ezekkel történő ügyletkötés, az ezen eszközökbe 

történő befektetés révén pénzügyi nyereséghez jusson, vagy pénzügyi veszteséget kerüljön el 

az ügyfél kárára. 

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Zrt. saját számlás kereskedésre vonatkozó szabályai, és az ezek betartását rendszeresen 

ellenőrző Compliance funkció kontroll tevékenysége.  

 

A Zrt. releváns személyei kizárólag a Zrt. 7/2010 (IX.04.) Igazgatósági Utasítása – Szabályzat 

a vezető állású személyek, alkalmazottak és egyéb érintett személyek saját ügyleteiről) 

korlátozásait betartva köthetnek személyes ügyletet pénzügyi eszközre, mely szabályzat kizárja 

azon helyzeteket, amelyekben a releváns személy valószínűsíthetően pénzügyi nyereséghez 

juthatna, vagy pénzügyi veszteséget kerülhetne el az ügyfél kárára. Az /2010 (IX.04.) 

Igazgatósági Utasítás értelmében Releváns személy nem vehet részt olyan Személyes 

ügyletben, amely esetében a Zrt. ügyfelével szemben álló partnernek minősül, valamint nem 

vehet rész olyan Személyes ügyletben, amelyben a rendelkezésére álló bennfentes vagy 

bizalmas információkat felhasználná. 

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Zrt. 7/2010 (IX.04.) Igazgatósági Utasítása személyes ügyletekre vonatkozó korlátozásai, a 

Zrt. releváns személyeinek által kötelezően bejelentett személyes ügyleteiről vezetett 

nyilvántartás, a Zrt. releváns személyei által adott nyilatkozat értékpapírszámla vezetéséről és 
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értékpapír számla feletti rendelkezésről és a bejelentett ügyletek nyilvántartását és elemzését 

végző Compliance funkció kontroll tevékenysége.  

 

b) a Zrt.nek vagy egy releváns személynek, vagy a Zrt.hez ellenőrzés révén közvetlenül 

vagy közvetve kapcsolódó személynek érdeke fűződik az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 

eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített ügylethez, amely érdek különbözik az 

ügyfél eredményhez fűződő érdekétől; 

 

A Zrt. saját pénzeszközeit a Zrt. banki folyószámlán illetve bankbetétben tartja. Ezen 

(pénzügyi) eszközökkel történő ügyletkötés, az ezen eszközökbe történő befektetés során a 

Zrt.nek természetszerűleg érdeke fűződik a befektetés eredményéhez, mely érdek azonban 

semmilyen összefüggésben nincs az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás vagy az ügyfél nevében 

teljesített ügylet eredményével.  

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Compliance funkció kontroll tevékenysége során rendszeresen ellenőrzi, hogy a Zrt nem 

folytatott saját számlás kereskedést.  

 

A Zrt. releváns személyei kizárólag a Zrt. 7/2010 (IX.04.) Igazgatósági Utasítása korlátozásait 

betartva köthetnek személyes ügyletet pénzügyi eszközre, mely szabályzat kizárja azon 

helyzeteket, amelyekben releváns személynek érdeke fűződik az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 

eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített ügylethez, amely érdek különbözik az ügyfél 

eredményhez fűződő érdekétől. A 7/2010 (IX.04.) Igazgatósági Utasítás értelmében Releváns 

személy nem vehet részt olyan Személyes ügyletben, amely esetében a Zrt. ügyfelével szemben 

álló partnernek minősül, valamint nem vehet rész olyan Személyes ügyletben, amelyben a 

rendelkezésére álló bennfentes vagy bizalmas információkat felhasználná. 

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Zrt. 7/2010 (IX.04.) Igazgatósági Utasítása személyes ügyletekre vonatkozó korlátozásai, a 

Zrt. releváns személyeinek által kötelezően bejelentett személyes ügyleteiről vezetett 

nyilvántartás, a Zrt. releváns személyei által adott nyilatkozat értékpapírszámla vezetéséről és 

értékpapír számla feletti rendelkezésről és a bejelentett ügyletek nyilvántartását és elemzését 

végző Compliance funkció kontroll tevékenysége.  

 

c) a Zrt. vagy egy releváns személy, vagy a vállalkozáshoz ellenőrzés révén közvetlenül 

vagy közvetve kapcsolódó személy pénzügyi vagy egyéb ösztönző miatt egy másik ügyfél 

vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben az ügyfél érdekével szemben; 

 

A Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységéért díjban részesül amely ügyfelenként eltérő lehet. 

Ebből az eltérésből fakadhat olyan összeférhetetlenségi helyzet, melyben a Zrt. előnyben 

részesíti annak az ügyfélnek az érdekeit, melynek magasabb a díja az alacsonyabb díjbevétellel 

kezelt ügyfél érdekeivel szemben.  

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Zrt. 23/2010.(09.13) Igazgatósági Határozat  - Befektetési szolgáltatási termékek 

folyamatainak szabályzata utasításában rögzített allokációs szabályok, melyek értelmében a 

Zrt. pro-rata elvet alkalmaz, azaz a megbízást adó ügyfelek arányosan részesülnek az 

ügyletekből, ezzel kizárva, hogy valamelyik ügyfél előnyhöz juthasson egy másik ügyféllel 

szemben.  
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A Zrt. Releváns személye nem részesül a Zrt. eredményétől függő változó javadalmazásban. 

Ezért nem merülhet fel olyan összeférhetetlenségi helyzet, melyben a Zrt. Releváns személye 

előnyben részesíti annak az ügyfélnek az érdekeit, melynek teljesítménye nagyobb súllyal 

szerepel javadalmazása megállapításakor.  

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő 

eljárások: A Zrt. 2/2011 (V.05) IgUt Javadalmazási Politikája biztosítja, hogy az ösztönző 

rendszer minőségi és mennyiségi céljai olyan módon legyenek meghatározva, hogy az ne 

torzítsa a releváns személy teljesítményének értékelését Zrt. által elért díjbevétel.  

 

d) a Zrt. vagy egy releváns személy, vagy a Zrt.höz ellenőrzés révén közvetlenül vagy 

közvetve kapcsolódó személy ugyanabban az üzletben érdekelt, mint az ügyfél; 

 

A Zrt. saját pénzeszközeit kizárólag banki folyószámlán illetve bankbetétben tartja.. Ezen 

(pénzügyi) eszközökkel történő ügyletkötés, az ezen eszközökbe történő befektetés során a Zrt. 

közvetlenül nem lehet ugyanarra az eszközben kötött ügyletben érdekelt, mint az ügyfél.  

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Compliance funkció kontroll tevékenysége során rendszeresen ellenőrzi, hogy a Zrt nem 

folytatott saját számlás kereskedést.   

 

A Zrt. releváns személyei kizárólag a Zrt. 7/2010 (IX.04.) Igazgatósági Utasítása korlátozásait 

betartva köthetnek személyes ügyletet pénzügyi eszközre, mely szabályzat kizárja azon 

helyzeteket, amely esetében a Zrt. ügyfelével szemben álló partnernek minősül a Releváns 

személy, vagy a rendelkezésére álló bennfentes vagy bizalmas információkat felhasználná az 

ügylet során. Olyan helyzet előfordulhat, hogy a Releváns személy – akár tudtán kívül – 

ugyanabban az ügyletben érdekelt, mint az ügyfél, azonban ezekben a helyzetekben a 

szabályzat által megengedett eszközök esetében nincs lehetőség arra, hogy a Személyes ügylet 

során a Releváns személy érdekeit az ügyfél eredményhez fűződő érdekei elé helyezze, mivel 

a Releváns személyek nem használhatják fel saját ügyleteik megkötésekor a rendelkezésére álló 

bennfentes vagy bizalmas információkat 

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Zrt. 7/2010 (IX.04.) Igazgatósági Utasítása személyes ügyletekre vonatkozó korlátozásai, a 

Zrt. releváns személyeinek által kötelezően bejelentett személyes ügyleteiről vezetett 

nyilvántartás, a Zrt. releváns személyei által adott nyilatkozat értékpapírszámla vezetéséről és 

értékpapír számla feletti rendelkezésről és a bejelentett ügyletek nyilvántartását és elemzését 

végző Compliance funkció kontroll tevékenysége. 

 

e) a Zrt. vagy egy releváns személy, vagy a Zrt-hez ellenőrzés révén közvetlenül vagy 

közvetve kapcsolódó személy egy az ügyféltől eltérő személytől pénzbeli vagy nem 

pénzbeli juttatás, vagy szolgáltatás formájában ösztönzőt kap vagy fog kapni az ügyfélnek 

nyújtott szolgáltatással összefüggésben. 

 

A Zrt. és a Zrt. releváns személye nem fogad el díjat, jutalékot vagy pénzbeli előnyt ügyfélnek 

nyújtott befektetési szolgáltatással összefüggésben. A Zrt. kizárólag az NGM rendelet 3. § (4)-

(7) bekezdésében leírt feltételeknek megfelelő, kisebb, nem pénzbeli előnyt fogadhat el üzleti 

partnereitől, melyek nem haladhatják meg a 100 EUR összeghatárt és melyekről a Zrt. 
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rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit. Mivel ezek a kisebb, nem pénzbeli előnyök kizárólag akkor 

fogadhatók el, ha az észszerűek és arányosak, valamint olyan nagyságrendűek, amely 

valószínűtlenné teszi, hogy az érintett ügyfél érdekeit hátrányosan érintő módon befolyásolná 

a Zrt. magatartását, ezek elfogadása nem vezet olyan körülményekhez, amelyek az ügyfelek 

érdekeiben okozott kár kockázatát hordozó összeférhetetlenséget jelentenek vagy ahhoz 

vezethetnek 

 

Az összeférhetetlenségi helyzet megelőzése vagy kezelése érdekében követendő eljárások: 

A Zrt. jelen Összeférhetetlenségi szabályzatában valamint az Etikai szabályzatban leírt 

korlátozásai.  

 

 

2. Közös szabályok 

Tevékenységek elkülönítése 

 

A Zrt-nek saját működési környezetén belül külön kell választania az egymással 

összeférhetetlennek tekinthető feladatokat és felelősségeket, vagy azokat a feladatokat és 

felelősségeket, amelyek potenciálisan rendszerszintű összeférhetetlenségeket okozhatnak.  

 

A Zrt. ennek megfelelően elkülöníti egymástól a befektetés kezelési tevékenységet és a back 

office tevékenységet, továbbá független compliance, kockázatkezelési és belső ellenőrzési 

funkciót hoz létre. 

 

A Zrt. szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat definiálja, melynek 

módosítása az Igazgatóság jóváhagyásához kötött. 

 

Az elkülönített területek között információ áramlás csak a területek között csak abban az 

esetben és mértékig lehetséges, amely esetben és mértékben az adott terület által ellátandó 

feladat teljesítéséhez szükséges a belső szabályzatok szerinti munkafolyamatok végrehajtása 

során. Ennek biztosítását igazgatói utasításban lefektetett ’kínai fal” szabályok biztosítják.  

 

Az olyan releváns személyek esetében, akiknek a fő feladata az azon ügyfelek vagy befektetők 

nevében végzett vagy részükre szolgáltatott befektetési szolgáltatási tevékenység, akiknek 

érdekei ellentétesek lehetnek, vagy akik által más módon képviselt különböző érdekek, 

egymással ellentétesek lehetnek elkülönített felügyelet szükséges. 

 

Nem állhat fenn azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolat vagy 

összefüggés, akik esetleg érdekkonfliktushoz vezető befektetési tevékenységgel kapcsolatos 

feladatot látnak el, különös tekintettel arra az esetre, amikor egy alkalmazott fő felelősségi 

körébe tartozó tevékenysége után járó javadalmazása egy másik alkalmazottnak az előzőtől 

eltérő felelősségi területén elért árbevételétől vagy javadalmazásától függene. A Zrt. 

Javadalmazási politikája kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen 

kapcsolatot vagy összefüggést, akik esetleg érdekkonfliktushoz vezető befektetési szolgáltatási 

tevékenységgel kapcsolatos feladatot látnak el 
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Azok a személyek, akik egy befektetési szolgáltatás keretében nem rendelkeznek feladattal, 

semmilyen módon nem befolyásolhatják azokat az alkalmazottakat, aki ilyen feladatot látnak 

el. 

 

Egy releváns személy egy időben vagy egymás után nem vehet részt olyan befektetési 

szolgáltatási tevékenységekben vagy a Zrt. által végzett egyéb tevékenységekben, amennyiben 

ez a részvétel akadályozhatja az összeférhetetlenségek megfelelő kezelését. 

 

Intézkedések az összeférhetetlenség megelőzése kapcsán, tájékoztatási kötelezettségek 

 

Amennyiben a Zrt. által az összeférhetetlenség azonosítása, megelőzése, kezelése és 

figyelemmel kísérése céljából létrehozott szervezeti megoldások nem elégségesek annak 

ésszerű mértékű bizonyossággal történő biztosítására, hogy kizárható legyen az ügyfelek 

érdeksérelmének kockázata, a Zrt. egyértelműen az ügyfelek tudomására hozza az 

összeférhetetlenség általános jellegét vagy forrásait még azelőtt, hogy a befektetésre, illetve 

további befektetésre részükről sor kerülne, és megfelelő üzletpolitikákat és eljárásokat dolgoz 

ki ilyen vonatkozásban. 

 

Az ilyen tájékoztatásokat a Zrt. a honlapján teszi meg. A honlapon elhelyezett tájékoztatásnak 

naprakésznek kell lennie. A honlapon elhelyezett tájékoztatásnak folyamatosan 

hozzáférhetőnek kell lennie a honlapon mindaddig, amíg az ügyfélnek indokolt igénye lehet a 

megtekintésre. 

 

Amennyiben a Zrt. által hozott szervezeti vagy igazgatási intézkedések nem elegendők annak 

megfelelő megbízhatósággal történő biztosítására, hogy az ügyfelek érdeksérelmének 

kockázatát megelőzzék, a hiányosságot feltáró személy haladéktalanul tájékoztatja a Zrt. felső 

vezetését annak érdekében, hogy a felső vezetés meghozhassa az ahhoz szükséges 

intézkedéseket, hogy a Zrt. az ügyfelek érdekeit legjobban szolgálva járjon el. A döntésről és 

annak indokairól a Zrt. tartós adathordozón történő közzététel útján tájékoztatja az ügyfeleket.  

 

Az ügyfelek tájékoztatása a feltárt összeférhetetlenségi helyzetről a 2014/65/EU irányelv 23. 

cikkének (2) bekezdése szerint olyan végső intézkedés, amely kizárólag akkor alkalmazható, 

ha a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 23. cikkének megfelelően az 

összeférhetetlenségek megelőzésére vagy kezelésére kidolgozott hatékony szervezeti és 

igazgatási megoldások nem elegendők annak kellően megbízható módon való biztosítására, 

hogy megelőzzék az ügyfél érdekei sérelmének kockázatát. 

 

A tájékoztatásnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a befektetési vállalkozás által az 

összeférhetetlenségek megelőzésére vagy kezelésére kidolgozott szervezeti és igazgatási 

megoldások nem elegendők annak kellő megbízhatósággal való biztosítására, hogy megelőzzék 

az ügyfél érdekei sérelmének kockázatát. A tájékoztatásnak konkrét leírást kell tartalmaznia a 

befektetési és/vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtásakor felmerülő összeférhetetlenségekről, 

figyelembe véve a tájékoztatásban részesülő ügyfél jellegét. A leírás kifejti az 

összeférhetetlenségek általános jellegét és forrásait, valamint az összeférhetetlenségek 

eredményeként az ügyfél számára felmerülő kockázatokat és az e kockázatok csökkentésére 

tett lépéseket; mindezt kellő részletességgel ahhoz, hogy az ügyfél képes legyen megalapozott 

döntést hozni a befektetési vagy kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban, amelyre nézve az 

összeférhetetlenségek felmerülnek. Az összeférhetetlenségekről szóló tájékoztatásra való 
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túlzott hagyatkozás hiányosságnak minősül a befektetési vállalkozás összeférhetetlenségi 

politikájában. 

 

A Zrt. az általános tájékoztatás részeként – a Rendelet 44. cikkében leírtaknak megfelelően - 

általános tájékoztatást bocsát ügyfelei vagy potenciális ügyfelei rendelkezésére az 

összeférhetetlenségi politikájának leírásáról, amely összefoglaló formában is megadható. A Zrt. 

az ügyfél kérésére az említett összeférhetetlenségi politika további részletei tartós 

adathordozón, vagy weboldal segítségével az ügyfél rendelkezésére bocsátja 

 

Értékpapírtitok megőrzése 

 

A befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységben 

közreműködő vezető állású személyek és alkalmazottak a tudomásukra jutott 

értékpapírtitoknak minősülő információt csak a munkafeladatiak elvégzéséhez használhatják 

fel. Ennek során az értékpapírtitkot csak az adott munkafolyamatban közreműködő más 

alkalmazott vagy vezető állású személy részére adhatják át. A befektetési szolgáltatási, illetve 

kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységben közreműködő vezető állású személyek és 

alkalmazottak e tevékenységet támogató informatikai rendszerekben csak azon ügyfelek adatait 

ismerhetik meg, amely ügyféllel kapcsolatos munkatevékenységet végeznek. 

 

Hátrányos érdek-összeütközés jogkövetkezményei 

 

Hátrányos érdek-összeütközés megállapítása esetén, amennyiben belső szabályozás nem 

tartalmaz konkrét rendelkezést, a Compliance Officer dönt a konkrét intézkedésről, az 

alkalmazandó eljárásról, szükség esetén javaslatot tesz ennek alapján a belső szabályozás 

módosítására. 

 

3. Felelősség 

A Jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések betartása, valamint az azoknak való megfelelés 

valamennyi vezető állású személy és alkalmazott vagy a munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony keretében foglalkoztatott személy munkaviszonyból származó lényeges 

kötelezettsége. A Szabályzatban foglalt rendelkezések be nem tartása, valamint azok 

megszegése rendkívüli felmondásra adhat okot, továbbá fegyelmi felelősségre vonást, 

munkaügyi és/vagy javadalmazási szankciót eredményezhet. Jelentősebb összeférhetetlenségi 

esetekben a Compliance Officer előterjesztése alapján a Zrt.  Ügyvezető igazgatója dönthet az 

alkalmazandó szankciók típusáról és mértékéről. 

 

Összeférhetetlenség kezelésének kötelezettsége 

A befektetési szolgáltatásokat végző szakterületek, szervezeti egységek és folyamatok felelős 

vezetői és munkatársai megfelelő és eredményes szervezeti és belső kontroll rendszert érintő 

megoldásokat alakítanak ki, és működtetnek abból a célból, hogy ezek segítségével minden 

ésszerű lépést képesek legyenek megtenni annak megelőzése érdekében, hogy az 

összeférhetetlenségek hátrányosan érintsék ügyfeleik érdekeit. 

Az adott érdek-összeütközéssel kapcsolatosan alkalmazott ellenőrzési formát az 

Összeférhetetlenségi Mátrix tartalmazza. 
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E belső kontrollok folyamatba épített- és vezetői ellenőrzésének elvégzése a fent említett 

vezetők és munkatársak kötelessége. E munkájukat a Compliance funkció közös 

kockázatelemzéssel, tanácsadással és ellenőrzéssel segíti. 

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó esetleges összeférhetetlenséggel érintett személyek ezt a 

tényt a szakterületi felelős vezetőik tudomására hozzák. Utóbbiak az összeférhetetlenség tényét 

a Zrt. Compliance Officerének haladéktalanul bejelentik írásban. A Compliance Officer 

intézkedik az összeférhetetlenségi ok megszüntetése érdekében, amely folyamatban az 

összeférhetetlenséggel érintett személy maradéktalanul együttműködni köteles. 
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9.  MELLÉKLET- Megfelelési teszt 

 

MEGFELELÉSI TESZT  

 

 

 
Az előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében a CEEAAM Zrt. nyilatkozatot kér az 

ügyfelétől annak befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy 

a CEEAAM Zrt. valóban olyan ügyletet vagy pénzügyi eszközt tudjon ajánlani, amelynek 

természete és kockázata megfelel az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet pénzügyi 

eszközökkel kapcsolatos tapasztalatainak, ismereteinek. Így Ön döntését a komplex pénzügyi 

eszközök természetének, illetve az azokhoz kapcsolódó kockázatok áttekintésével, a 

megfelelési teszt nyújtotta információkat értékelve megalapozottan hozhatja meg. 

 

A CEEAAM Zrt. a Teszt keretében kapott adatokat és információkat kizárólag a jogszabályban 

meghatározott kötelezettségei teljesítése, különösen a jelen fejezetben meghatározottak 

érdekében használhatja fel. Az ilyen úton szerzett adatokat és információt az CEEAAM Zrt 

bizalmasan, a személyes adatok védelmére vonatozó szabályok szerint kezeli. 

 

A teszt értékelése során a CEEAAM Zrt. az Öntől kapott információk alapján felméri, hogy a 

Bszt.-ben meghatározott komplex pénzügyi eszközök megfelelnek-e az Ön, vagy az Ön által 

képviselt szervezet befektetési elvárásainak megvalósítására. 

 

A tesztben kitöltött adatokat a CEEAAM Zrt. bizalmasan kezeli, a cég Adatvédelmi szabályzata 

szerint. 
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9.  MELLÉKLET- Megfelelési teszt 

 

MEGFELELÉSI TESZT 

 
ÜGYFÉL NEVE:   ................................................................................ 

ÜGYFÉLSZÁM:   ................................................................................ 

 

Ismeret és tapasztalat 

 

1.  Az Ön (ill. Ön által képviselt cég) rendelkezik ismerettel és tapasztalattal a különböző 

típusú pénzügyi befektetésekkel kapcsolatban?  

 

Pénzügyi eszköz 

Ismeret Tapasztalat 

Rendelkezik 

részletes 

ismerettel a 

pénzügyi 

eszközökről? 

(Megfelelő 

rubrikába 

kérjük tegyen 

egy X-et. 

Az elmúlt 2 

évben volt ilyen 

befektetése? 

(Megfelelő 

rubrikába kérjük 

tegyen egy X-

et.) 

Ha volt ilyen 

befektetése 

kb. hány 

darab ilyen 

üzletet kötött 

az elmúlt két 

évben? 

  

Ha volt ilyen 

befektetése 

kb. milyen 

értékben 

kötött ilyen 

üzletet az 

elmúlt két 

évben? 

    IGEN NEM  IGEN NEM 

Kötvény / 

Kötvényalap             

Részvény / 

Részvényalap             

Vegyes befektetési 

alap             

Ingatlanalap             

Certifikát             

Határidős termék             

Opció             

 

2 . Átlagosan milyen gyakorisággal hajt végre befektetési ügyletet? 

 (csak egy válasz jelölhető meg) 

A.) évente átlagosan 0-5 alkalommal  __________________________________O 

B.) évente átlagosan 6-15 alkalommal __________________________________O 

C.) évente 15-50  alkalommal   ____________________________O 

D. ) évente több mint 50 alkalommal   _______________________________________O 

 

3. Milyen csatornákon követi a pénzügyi piac változásait? (több válasz is bejelölhető) 

A.) egyáltalán nem követem  ______________________________________________  O 

B.) magazinokon, folyóiratokon, televíziós műsorokon keresztül__________________  O 

C.) internetes oldalakon __________________________________________________  O 

D.) ingyenes pénzügyi témájú hírleveleken keresztül ___________________________   O 

E.) előfizetéses, fizetős pénzügyi témájú médiából ______________________________O 
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4. ) Rendelkezik Ön a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó iskolai végzettséggel 

A.) nem ______________________________________________________________  O 

B.) igen (egyetem, foiskola, szakiranyú képzés) ______________________________   O 

 

4. 1.)  Milyen legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezik? 

A.) általános___________________________________________________________  O 

B.) középfokú_________________________________________________________   O 

C.) felsőfokú __________________________________________________________  O 

 

4. 2)  Eddigi foglalkozása/i során szerzett-e tapasztalatot pénzügyi befektetésekkel 

kapcsolatban? 

A.) nem ______________________________________________________________  O 

B.) igen, pénzügyi területen érintőlegesen __________________________________   O 

C.) befektetési szolgáltatónál szereztem szakmai tapasztalatot ___________________ O 

 

 

Kockázatviselési hajlandóság 

 

5. Mi az a maximális kockázati szint, amit jövőbeni ügyleteire vonatkozóan hajlandó vállalni? 

(Kérjük, egy választ jelöljön meg!) 

A.) Minimális kockázat – a befektetett összegen egy év alatt kedvezőtlen esetben sem lehet 

negatív értékingadozás. (pl. betét, takarékbetét) ________________________________O 

B.) Alacsony kockázat – a befektetett összegen egy év alatt kedvezőtlen esetben sem lehet 

10%-ot meghaladó negatív értékingadozás. (pl. pénzpiaci és kötvény befektetési alap, 5 éven 

belüli magyar állampapír és jelzáloglevél)   _______________________O 

C.) Közepes kockázat – a befektetett összegen kedvezőtlen esetben évi 10%-nál nagyobb 

negatív értékingadozás előfordulhat, igen szélsőséges esetben megközelítheti a 100%-ot is. 

(pl. egyedi részvény, részvény-, vegyes és ingatlan befektetési alap, 5 éven túli magyar 

állampapír és jelzáloglevél)    _____________________________O 

D.) Magas kockázat – kedvezőtlen esetben egy év alatt akár a teljes befektetett összeg is 

elveszthető. (pl. opció)    _____________________________O 

E.) Rendkívül magas kockázat – a befektetett összegen felüli veszteség is lehetséges. (pl. 

futures ügyletek)     _____________________________O 

 

6.   Melyik állítás áll legközelebb cége gondolkodásához? 

A.) A biztonság a legfontosabb szempont a számunkra, azonban a bankbetéteknél valamivel 

magasabb hozamot szeretnénk elérni  ___________________________________O 

B.) Nem várunk el extra hozamot a befektetéseimtől, de az inflációt valamelyest meg kell 

haladniuk      ___________________________________O 

C.) Szeretnénk, ha befektetéseink az inflációt stabilan meghaladnák úgy, hogy befektetett 

tőkénk értéke a legrosszabb esetben sem csökkenjen ____________________________O 

D.) Magas hozamot várunk el befektetéseinktől, annak tudatában is, hogy befektetéseink 

értéke rövidtávon jelentős mértékben is csökkenhet. ____________________________O 
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Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy a befektetési vállalkozásokról és az 

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályiról szóló 2007. 

évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 46. § (2) bekezdésére figyelemmel amennyiben az ügyfél nem 

adja meg a megfelelési tesztben rögzített információkat, illetőleg a Társaság a megadott 

információkat elégtelennek tartja, úgy a Társaság nem képes a szerződésben foglalt pénzügyi 

eszköz vagy ügylet megfelelősségét megállapítani. 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ügyfelek szíves figyelmét arra, hogy a megfelelési tesztet a 

valóságnak megfelelően töltsék ki tekintettel arra, hogy a Társaság a megfelelési tesztben 

szereplő válaszokat - kivéve, ha az azokban szereplő információ nyilvánvalóan elavult, hibás 

vagy hiányos - valósnak fogadja el, és ez alapján kerül sor az ügyfelek értékelésére.  

Kérjük, hogy amennyiben a válaszokban változás áll be, a Társaságot erről haladéktalanul 

értesíteni, valamint új megfelelési tesztet kitölteni szíveskedjenek. Ennek elmaradásából eredő 

károkért a Társaság nem vállal felelősséget. Kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen megfelelési 

tesztben foglaltak a valóságnak megfelelnek és az ennek alapján történő értékelést tudomásul 

veszem/vesszük. Kötelezettséget vállalok/vállalunk arra, hogy a válaszokban bekövetkezett 

változásokról a Társaságot haladéktalanul tájékoztatom/tájékoztatjuk. 

 

Kitöltés helye és kelte: …………., ……… év …….. hó ……. nap 

 

 

……………………………… 

Ügyfél aláírása 

 

 

Az Ön, vagy az Ön által képviselt szervezet befektetési elvárásainak, 

O a komplex és a nem komplex pénzügyi eszközök, 

O kizárólag a nem komplex pénzügyi eszközök,  

    felelnek meg. 

 

O Az Ön, vagy az Ön által képviselt szervezet befektetési elvárásainak sem a komplex, sem a 

nem komplex pénzügyi eszközök NEM FELELNEK MEG. 

 

  

 

     .……………………………… 

                    Értékelést rögzítő ügyintéző aláírása” 

 

Budapest, ……… év …….. hó ……. nap 

 

 

                                                                                    …………………………………………. 

                  Katzer Andor, ügyvezető igazgató  

 

………………………………………….. 

      Székelyhidi Zsolt, ügyvezető igazgató 
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10.  MELLÉKLET- Alkalmassági teszt 

 

ALKALMASSÁGI TESZT 

 
A CEEAAM ZRt. portfóliókezelési szolgáltatás nyújtását megelőzően alkalmassági teszt 

elvégzésére hívja fel szakmai minősítésű Ügyfelét, hogy meggyőződjön arról, hogy az Ügyfél 

kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. 

Az alkalmassági teszt célja továbbá, hogy a CEEAAM Zrt a szükséges mértékben feltárja az 

Ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait, annak érdekében, hogy a körülményeihez 

igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas pénzügyi eszközt ajánljon. 

A CEEAAM ZRt. az alkalmassági teszt elvégzése során nyilatkozatok megtételét kéri az 

ügyfelétől.    

Amennyiben az Ügyfél portfóliókezelési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó alkalmassági 

teszthez szükséges információkat nem közli a CEEAAM ZRt-vel, illetve a teszt kitöltésének 

eredménye „Nem alkalmas portfóliókezelési szolgáltatás igénybevételére”, akkor a CEEAAM 

Zrt. nem nyújt portfóliókezelési szolgáltatást az Ügyfélnek.  

 

A tesztben kitöltött adatokat a CEEAAM Zrt. bizalmasan kezeli, a cég Adatvédelmi szabályzata 

szerint. 
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ALKALMASSÁGI TESZT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

(BEFEKTETÉSI ADATLAP) 
 

ÜGYFÉL NEVE:   ................................................................................ 

ÜGYFÉLSZÁM:   ................................................................................ 

Tanulmányok/foglalkozás:  .......................................................................... 

Korábbi foglalkozás:  ................................................................................ 

Állandó foglalkozás:  ............................................................................... 

Iskolai végzettség:   ............................................................................... 

Munkáltató:  ............................................................................................ 

 

1. Kora 

A.) 20 év alatt  ___________________________________________________O 

B.) 20-30 év között ___________________________________________________O 

C.) 30-50 év között ___________________________________________________O 

D.) 50-60 év között ___________________________________________________O 

E.) 60 év felett ___________________________________________________O 

 

Pénzügyi helyzet  

 

2. Az Ön rendszeres havi jövedelme: 

A.) Alacsonyabb, mint 250 e HUF ______________________________________O 

B.) 250 e – 500 e HUF között   ______________________________________O 

C.) Magasabb, mint 500 e HUF ______________________________________O 

 

3. Az Ön rendszeres havi jövedelmének forrásai (akár többet is megjelölhet): 

A.) Alkalmazotti jogviszony  ______________________________________O 

B.) Vállalkozásból származó  ______________________________________O 

C.) Tőkebefektetés    ______________________________________O 

D.) Egyéb: ...............   ______________________________________O 

 

4. Az Ön rendszeres havi kötelezettsége (pl. hitel, lízing, létfenntartási költségek): 

A.) Alacsonyabb, mint 100 e HUF ______________________________________O 

B.) 100 e – 250 e HUF között  ______________________________________O 

C.) Magasabb, mint 250 e HUF ______________________________________O 

 

5. Az Ön rendszeres havi kiadásának összetevői (akár többet is megjelölhet): 

A.) Létfenntartási költségek  ______________________________________O 

B.) Hitel     ______________________________________O 

C.) Lízing    ______________________________________O 

D.) Egyéb    ______________________________________O 

 

6. Az Ön által birtokolt eszközök nagysága (likvid eszközök, értékpapírok, ingatlanok): 

A. ) Alacsonyabb, mint 10 M HUF ______________________________________O 

 B.) 10 M – 50 M HUF között ______________________________________O 

 C. ) Magasabb, mint 50 M HUF ______________________________________O 

 

7. Mit gondol, hogyan fog az elkövetkezendő években az Ön keresete változni? 

A.) Növekedni fog   ______________________________________O 
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B.) Hasonló marad a jelenlegihez ______________________________________O 

C.) Várhatóan ingadozást fog mutatni______________________________________O 

D.) Csökkenni fog   ______________________________________O 

E.) Nem tudom   ______________________________________O 

 

Befektetési célok 

 

8. Mikor lesz szüksége a befektetendő pénzére? 

A.) 1 évnél korábban   ______________________________________O 

B.) 1-5 év múlva   ______________________________________O 

C.) 5-10 év múlva   ______________________________________O 

D.) 10-20 év múlva   ______________________________________O 

E.) Több mint 20 év múlva  ______________________________________O 

 

9. Mi a befektetésének célja? (Kérjük, minden Ön számára elfogadható választ jelöljön meg!) 

A.) Nyugdíjas évekre előtakarékoskodás ________________________________O 

B.) Családjának biztonsága    ________________________________O 

C.) Takarékoskodás jövőbeni vásárlásokra  ________________________________O 

D.) Spekulatív ügyletek   ________________________________O 

E.) Rendszeres jövedelem (pl. éves kamatjövedelem, osztalék)  ______________O 

F.) Értéknövekedés     ________________________________O 

G.) Egyéb kiadások fedezése (pl. szabadidős tevékenység)  ____________________O 

 

10. Melyik állítás áll legközelebb Önhöz portfóliója jövőbeni felhasználásával, vagy 

gyarapításával kapcsolatban? 

A.) Rendszeresen meghatározott összegeket vonok ki a portfóliómból   _________O 

B.) Esetenként kisebb-nagyobb összegeket vonok ki a portfóliómból  _________O 

C.) Nem tervezem, hogy pénzt vonok ki belőle      _________O 

D.) Alkalmanként hozzá tudok tenni a portfóliómhoz   _________O 

E.) Valószínűleg nagyobb összegeket teszek rendszeresen a portfóliómhoz ________O 
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Ismeret és tapasztalat 

 

11. Rendelkezik ismerettel és tapasztalattal a különböző típusú pénzügyi befektetésekkel 

kapcsolatban?  

 

Pénzügyi 

eszköz 

Ismeret Tapasztalat 

Rendelkezik részletes ismerettel a 

pénzügyi eszközökről? (Megfelelő 

rubrikába kérjük tegyen egy X-et. 

Az elmúlt 2 évben volt ilyen 

befektetése? (Megfelelő rubrikába 

kérjük tegyen egy X-et.) 

  IGEN NEM  IGEN NEM 

Kötvény / 

Kötvényalap         

Részvény / 

Részvényalap         

Vegyes 

befektetési 

alap         

Ingatlanalap         

Certifikát         

Határidős 

termék         

Opció         

 

Kockázatviselési hajlandóság 

 

12. Mi az a maximális kockázati szint, amit jövőbeni ügyleteire vonatkozóan hajlandó 

vállalni? (Kérjük, egy választ jelöljön meg!) 

A.)  Minimális kockázat – a befektetett összegen egy év alatt kedvezőtlen esetben sem 

lehet negatív értékingadozás. (pl. betét, takarékbetét)   _________________O 

B.) Alacsony kockázat – a befektetett összegen egy év alatt kedvezőtlen esetben sem lehet 

10%-ot meghaladó negatív értékingadozás. (pl. pénzpiaci és kötvény befektetési alap, 5 éven 

belüli magyar állampapír és jelzáloglevél)    _________________O 

C.)  Közepes kockázat – a befektetett összegen kedvezőtlen esetben évi 10%-nál nagyobb 

negatív értékingadozás előfordulhat, igen szélsőséges esetben megközelítheti a 100%-ot is. 

(pl. egyedi részvény, részvény-, vegyes és ingatlan befektetési alap, 5 éven túli magyar 

állampapír és jelzáloglevél)      _________________O 

D.) Magas kockázat – kedvezőtlen esetben egy év alatt akár a teljes befektetett összeg is 

elveszthető. (pl. opció)      _________________O 

E.)  Rendkívül magas kockázat – a befektetett összegen felüli veszteség is lehetséges. (pl. 

futures ügyletek)       _________________O 

 

 

13. Miképpen reagálna, ha befektetéseinek értéke a részvények drasztikus árfolyamesése 

miatt 10%-ot veszítene értékéből? 

A.) Ilyen eset nem történhet velem, mert messziről elkerülöm a részvényeket ______O 

B.) Nem tudom mit tennék        ______O 

C.) Szakembertől kérnék tanácsot       ______O 

D.) Eladnám őket, nehogy még nagyobb legyen a veszteségem   ______O 
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E.) Nem  esnék kétségbe egyetlen rossz periódus miatt    ______O 

 

14. Melyik állítás áll legközelebb Önhöz? 

A.) A biztonság a legfontosabb szempont a számomra, azonban a bankbetéteknél valamivel 

magasabb hozamot szeretnék elérni.    _____________________________O 

B.) Nem várok el extra hozamot a befektetéseimtől, de az inflációt valamelyest meg kell 

haladniuk.       _____________________________O 

C.) Szeretném, ha befektetéseim az inflációt stabilan meghaladnák úgy, hogy befektetett 

tőkém értéke a legrosszabb esetben sem csökkenjen. ____________________________O 

D.) Magas hozamot várok el befektetéseimtől, annak tudatában is, hogy befektetéseim értéke 

rövidtávon jelentős mértékben is csökkenhet. _____________________________O 
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Nyilatkozat 

 

A CEEAAM Zrt. tájékoztatása alapján tudomásul veszem, hogy: 

 

- a jelen nyilatkozat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 

(továbbiakban Bszt.) előírásaival összhangban, az alapján került kitöltésre, és 

- a jelen nyilatkozatban meghatározott adatok megadásának és a teszt elvégzésének célja a 

Bszt.-ben meghatározott alkalmasság vizsgálata, 

- az alkalmasság értékelésénél, a jelen nyilatkozat alapján a CEEAAM Zrt. a Bszt-nek 

megfelelően a részemre nyújtott portfóliókezelési tevékenysége megkezdése előtt 

meggyőződik arról, hogy kockázatviselő képességem megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott 

befektetési döntést hozzak, valamint feltárja jövedelmi helyzetemet és befektetési céljaimat 

annak érdekében, hogy alkalmas szolgáltatást nyújtson, 

- jelen nyilatkozatban foglalt adatok a CEEAAM Zrt. általi kezelése, a Bszt. rendelkezésein és 

a jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulásomon alapul azzal, hogy a CEEAAM Zrt. 

az itt meghatározott adatokat a jogszabályok értékpapírtitokra vonatkozó szabályai szerint 

kezeli, és 

- jelen nyilatkozatra, az alkalmassági tesztre, az értékpapírtitokra vonatkozó további 

szabályokat a CEEAAM Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza, amelynek megismerését jelen 

nyilatkozat aláírásával is igazolom. 

 

Aláírásommal elismerem, hogy a jelen nyilatkozat kitöltése során általam megadott, megjelölt 

adatok, információk a valóságnak megfelelnek és az adott kérdés vonatkozásában teljes körűek, 

valamint a jelen nyilatkozat alapján elvégzett alkalmassági teszt eredményéről tájékoztatást 

kaptam. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, vagy a valósággal nem 

egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség kizárólag engem terhel. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi teherviselő képességemben, illetve befektetési 

céljaimban olyan változások következnek be, amelyek alkalmasságomat érinthetik, köteles 

vagyok haladéktalanul a CEEAAM Zrt.-t írásban tájékoztatni és amennyiben a CEEAAM Zrt. 

megítélése szerint ez szükséges, új alkalmassági teszt alapjául szolgáló nyilatkozatot kitölteni. 

 

Kelt, ................................ 20... .......................................... 

 

 

................................................................................... 

Ügyfél aláírása 

 

 

Portfólió kezelési szolgáltatás igénybevételére: ALKALMAS – NEM ALKALMAS 

Az ügyfél kockázati besorolása: 

 

 

           .……………………………… 

Értékelést rögzítő ügyintéző aláírása 
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ALKALMASSÁGI TESZT JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDASÁGI 

TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE 
 

 

ÜGYFÉL NEVE:   ................................................................................ 

ÜGYFÉLSZÁM:   ................................................................................ 

Tevékenysége:    …............................................................................ 

Előző éves árbevétel:   ................................................................................ 

Saját tőke:    ................................................................................ 

Mérlegfőösszeg:  ............................................................................... 

Tulajdonosok:     ............................................................................... 

 

Pénzügyi helyzet  

 

1. Információk a főbb pénzügyi mutatókról (Az utolsó lezárt üzleti év vagy az adott év 

várható eredményei alapján kitöltve, összeg ezer Forintban) 

 

A.) Értékesítés nettó árbevétel  __________________________________ 

B.) Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény __________________________________ 

C.) Adózás előtti eredmény   __________________________________ 

 

 

2. A vállalat tulajdonában lévő eszközök (összeg ezer Forintban): 

A.) Likvid eszközök (pl. pénzeszközök, betétek)  ____________________________ 

B.) Befektetett eszközök    ____________________________ 

C.) A cég tulajdonában lévő ingatlanok (becsült piaci érték) _____________________ 

 

 

3. Jelenlegi pénzügyi kötelezettségek: 

A.) Banki kötelezettségek (hitelek, bankgaranciák, faktoring stb.) _________________ 

B.) Leasing kötelezettségek    ____________________________ 

C.) Kötelezettségek (kezességek, garanciák)  ____________________________ 

 

4. Rendszeres jövedelmek felsorolása (összeg és forrás megjelölésével):*1 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

  

 
1 A válasz nem szamít bele a teszt értékelésébe. A „know your customer” elv miatt azonban fontosnak tartjuk 

válaszát. 
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5. Rendszeres kötelezettségek felsorolása (összeg és forrás megjelölésével):2* 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Befektetési célok 

 

6. Az Ön által képviselt cég milyen időtávú befektetéseket preferál? 

A.) 1 évnél rövidebb   ______________________________________O 

B.) 1-5 év időtáv   ______________________________________O 

C.) 5-10 év időtáv   ______________________________________O 

E.) Több mint 10 éves időtáv  ______________________________________O 

 

 

7. Mi a befektetésének célja? (Kérjük, minden Ön számára elfogadható választ jelöljön meg!) 

A.) Általános működéshez szükséges befektetések___________________________O 

B.) Megtakarítás jövőbeni nagyobb beruházások megvalósításához______________O 

C.) Árfolyam- és kamatkockázatok kiküszöbölése____________________________O 

D.) Spekulatív ügyletek ________________________________________________O 

E.) Rendszeres jövedelem (pl. éves kamatjövedelem, osztalék)__________________O 

F.) Értéknövekedés  __________________________________________________O 

 

 

8. Melyik állítás áll legközelebb cége portfóliója jövőbeni felhasználásával, vagy 

gyarapításával kapcsolatban? 

 

A.) Rendszeresen meghatározott összegeket vonunk ki a portfólióból  _________O 

B.) Esetenként kisebb-nagyobb összegeket vonunk ki a portfólióból _________O 

B.) Nem tervezzük, hogy pénzt vonunk ki belőle     _________O 

D.) Alkalmanként hozzá tudunk tenni a portfólióhoz   _________O 

E.) Valószínűleg nagyobb összegeket teszünk rendszeresen a portfólióhoz  ________O 

 

  

 
2 A válasz nem szamít bele a teszt értékelésébe. A „know your customer” elv miatt azonban fontosnak tartjuk 

válaszát. 
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Ismeret és tapasztalat 

 

9.  Az Ön által képviselt cég rendelkezik ismerettel és tapasztalattal a különböző típusú 

pénzügyi befektetésekkel kapcsolatban?  

 

Pénzügyi eszköz 

Ismeret Tapasztalat 

Rendelkezik 

részletes 

ismerettel a 

pénzügyi 

eszközökről? 

(Megfelelő 

rubrikába 

kérjük tegyen 

egy X-et. 

Az elmúlt 2 

évben volt ilyen 

befektetése? 

(Megfelelő 

rubrikába kérjük 

tegyen egy X-

et.) 

Ha volt ilyen 

befektetése 

kb. hány 

darab ilyen 

üzletet kötött 

az elmúlt két 

évben? 

  

Ha volt ilyen 

befektetése 

kb. milyen 

értékben 

kötött ilyen 

üzletet az 

elmúlt két 

évben? 

    IGEN NEM  IGEN NEM 

Kötvény / 

Kötvényalap             

Részvény / 

Részvényalap             

Vegyes befektetési 

alap             

Ingatlanalap             

Certifikát             

Határidős termék             

Opció             

  

Kockázatviselési hajlandóság 

 

10. Mi az a maximális kockázati szint, amit jövőbeni ügyleteire vonatkozóan hajlandó 

vállalni? (Kérjük, egy választ jelöljön meg!) 

A.) Minimális kockázat – a befektetett összegen egy év alatt kedvezőtlen esetben sem lehet 

negatív értékingadozás. (pl. betét, takarékbetét) ________________________________O 

B.) Alacsony kockázat – a befektetett összegen egy év alatt kedvezőtlen esetben sem lehet 

10%-ot meghaladó negatív értékingadozás. (pl. pénzpiaci és kötvény befektetési alap, 5 éven 

belüli magyar állampapír és jelzáloglevél)   _______________________O 

C.) Közepes kockázat – a befektetett összegen kedvezőtlen esetben évi 10%-nál nagyobb 

negatív értékingadozás előfordulhat, igen szélsőséges esetben megközelítheti a 100%-ot is. 

(pl. egyedi részvény, részvény-, vegyes és ingatlan befektetési alap, 5 éven túli magyar 

állampapír és jelzáloglevél)    _____________________________O 

D.) Magas kockázat – kedvezőtlen esetben egy év alatt akár a teljes befektetett összeg is 

elveszthető. (pl. opció)    _____________________________O 

E.) Rendkívül magas kockázat – a befektetett összegen felüli veszteség is lehetséges. (pl. 

futures ügyletek)     _____________________________O 
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11.  Melyik állítás áll legközelebb cége gondolkodásához? 

A.) A biztonság a legfontosabb szempont a számunkra, azonban a bankbetéteknél valamivel 

magasabb hozamot szeretnénk elérni   _____________________________O 

B.) Nem várunk el extra hozamot a befektetéseimtől, de az inflációt valamelyest meg kell 

haladniuk      ___________________________________O 

C.) Szeretnénk, ha befektetéseink az inflációt stabilan meghaladnák úgy, hogy befektetett 

tőkénk értéke a legrosszabb esetben sem csökkenjen  ____________________________O 

D.) Magas hozamot várunk el befektetéseinktől, annak tudatában is, hogy befektetéseink 

értéke rövidtávon jelentős mértékben is csökkenhet _____________________________O 

  



 

 103 

Nyilatkozat 

 

A CEEAAM Zrt. tájékoztatása alapján az általam képviselt cég tudomásul veszi, hogy: 

 

- a jelen nyilatkozat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban 

Bszt.) előírásaival összhangban, az alapján került kitöltésre, és 

- a jelen nyilatkozatban meghatározott adatok megadásának és a teszt elvégzésének célja a 

Bszt.-ben meghatározott alkalmasság vagy megfelelés vizsgálata, 

- az alkalmasság értékelésénél, a jelen nyilatkozat alapján a CEEAAM Zrt. a Bszt.-nek 

megfelelően a részemre nyújtott portfóliókezelési tevékenysége megkezdése előtt meggyőződik 

arról, kockázatviselő képességem megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést 

hozzak, valamint feltárja jövedelmi helyzetemet és befektetési céljaimat annak érdekében, hogy 

alkalmas szolgáltatást nyújtson, 

- jelen nyilatkozatban foglalt adatok a CEEAAM Zrt. általi kezelése, a Bszt. rendelkezésein és 

a jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulásomon alapul azzal, hogy a CEEAAM Zrt. 

az itt meghatározott adatokat a jogszabályok értékpapírtitokra vonatkozó szabályai szerint 

kezeli, és 

- jelen nyilatkozatra, az alkalmassági tesztre, az értékpapírtitokra vonatkozó további 

szabályokat a CEEAAM Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza, amelynek megismerését jelen 

nyilatkozat aláírásával is igazolom. 

 

Aláírásommal elismerem, hogy a jelen nyilatkozat kitöltése során általam megadott, megjelölt 

adatok, információk a valóságnak megfelelnek és az adott kérdés vonatkozásában teljes körűek, 

valamint a jelen nyilatkozat alapján elvégzett alkalmassági teszt eredményéről tájékoztatást 

kaptam. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, vagy a valósággal nem 

egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség kizárólag engem terhel. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi teherviselő képességemben, illetve befektetési 

céljaimban olyan változások következnek be, amelyek alkalmasságomat érinthetik, köteles 

vagyok haladéktalanul a CEEAAM Zrt.-t írásban tájékoztatni és amennyiben a CEEAAM Zrt. 

megítélése szerint ez szükséges, új alkalmassági teszt alapjául szolgáló nyilatkozatot kitölteni. 

 

Kitöltés helye és kelte: 

…………………….., ……… év …….. hó ……. nap 

………………………………. 

Ügyfél aláírása 
 

 

Portfólió kezelési szolgáltatás igénybevételére: ALKALMAS – NEM ALKALMAS 

Az ügyfél kockázati besorolása: 

 

 

           .……………………………… 

Értékelést rögzítő ügyintéző aláírása 
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11.  MELLÉKLET – Portfólió kezelési szerződés 

 

Portfólió kezelési szerződés 
 

amely létrejött az alábbi helyen és időben, a következő feltételek szerint: 
 

Ügyfél neve:   

lakcím / székhely:  

adóazonosító jel / adószám:   

szem.ig szám / cégjegyzékszám:  

ügyfél azonosító jel/értékpapír számlaszám:  

számlaszám:  

(a továbbiakban Ügyfél),  

 

illetve a CEE Active Asset Management Zrt.. (Székhely 1118 Budapest, Rétköz u. 5, Cg. 01-

10-046560, képviseletében eljár Székelyhidi Zsolt és Katzer Andor, (továbbiakban Társaság) 

között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

A szerződés tárgya 

 

1. § Ügyfél – illetve annak törvényes képviselője – megbízza a Társaságot, hogy jelen szerződés 

feltételei szerint önállóan, az Ügyfél javára és terhére a jelen szerződéshez tartozó Befektetési 

irányelv szerint rendelkezzen a kezelésbe átadott Ügyfél Induló vagyon és a szerződés tartalma 

alatt átadott további vagyonelemek (továbbiakban Portfólió) felett abból a célból, hogy annak 

értékét növelje. 

 

2. § A Társaság külön kockázatfeltáró nyilatkozatban tájékoztatta az ügyfelet a tőke –és 

pénzügyi piacokkal, a pénzügyi eszközökkel és ügylettekkel kapcsolatos kockázatokról. Az 

Ügyfél tudomással bír arról, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat nem tartalmazza teljes körűen 

a Társaság által a portfólió javára megkötött ügyletekhez kapcsolódó kockázatokat. Az Ügyfél 

kötelezi magát arra, hogy a Befektetési politikában meghatározott piacok és termékek 

vonatkozásában bármilyen kérdése vagy kételye támadna, köteles azt a Társaság felé jelezni. 

 

3. § A Társaság az Ügyfél javára kezelt Portfólió terhére nem szerezhet 

(1) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, 

(2) kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a 

szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés tárgyát 

képező értékpapírt, és 

(3) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt.) szerinti nyilvános vételi 

ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást 

 

4. § A portfólió kezelésekor a Társaság a legjobb szakmai tudása szerint jár el, ugyanakkor nem 

garantál semmilyen hozamot, továbbá nem vállal garanciát a befektetett tőkére sem, tehát a 

jelen szerződés keretében kötött ügyletek semmiképpen nem minősülnek fix kamatozású, 

kockázatmentes, úgynevezett betét jellegű ügylettípusnak. 
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5. § Annak érdekében, hogy a Társaság személyre szabott szolgáltatást tudjon nyújtani, a 

portfóliókezelési tevékenység megkezdése előtt az adott ügylet vagy pénzügyi eszköz 

alkalmassága mellett meggyőződik arról, hogy az Ajánlott ügylet 

(1) alkalmas-e a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által megjelölt befektetési célok 

megvalósítására, 

(2) kapcsán felmerülő, a leendő szerződő fél vagy az ügyfél befektetési céljaival egyébként 

összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, 

(továbbiakban Alkalmassági teszt) 

 

6. § Jelen szerződés keretében az Ügyfél összesen ………..,000,000 (azaz ..millió) forint értékű 

pénzügyi eszközt (továbbiakban Induló vagyon) helyez el a Társaság által vezetett ….számú 

alszámláján. 

 

7. § Az Ügyfél jogosult további pénzügyi eszközöket elhelyezni a Portfólióban (Tőkebefizetés), 

illetve a Portfólióból pénzügyi eszközöket kivonni (Tőkekivonás) az alábbi feltételek mellett: 

(1) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötéséhez minimálisan ..,000,000 (azaz 

millió) forint Induló Vagyonra van szükség. Amennyiben a szerződés érvényessége alatt a 

Portfólió értéke az Ügyfél Tőkekivonása miatt az előzőekben meghatározott összeg alá esik, 

akkor a Társaság jogosult jelen szerződés azonnali hatályú felmondására. 

(2) Az Ügyfél a tervezett Tőkekivonásokat köteles 3 banki munkanappal előre írásban jelezni. 

(3) Az Ügyfél által kezdeményezett Tőkekivonás miatt szükségessé váló pozíciózárásokból 

eredő veszteségért a Társaság nem vállal felelősséget, illetve a Befektetési irányelv 

megvalósításához szükséges portfólió átrendezés költségei is az Ügyfelet terhelik. 

(4) A Tőkekivonás – a Felek eltérő egyedi megállapodásától eltekintve – kizárólag forintban 

vagy más devizában történhet. 

 

8. § Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes pénzügyi eszközökre (például az ún. 

fedezeti alapok befektetési jegyei) vonatkozó pozíciót, csak meghatározott idő (akár 30 nap) 

elteltével lehet lezárni. Ebben az esetben a Tőkekivonásra az adott pénzügyi eszköz esetében 

meghatározott idő elteltével van lehetőség. 

 

Általános portfóliókezelési szabályok 

 

9. § Jelen szerződés alapján Társaság önállóan rendelkezik Ügyfél által portfóliókezelésbe adott 

Portfólióval, önállóan végzi a Portfólió ki- és átalakítását a Befektetési irányelveknek 

megfelelően. Az Ügyfél rendelkezési joga jelen Szerződés hatálya alatt kizárólag a Befektetési 

irányelvek meghatározására, illetve a Tőkebefizetésekre és Tőkekivonásokra korlátozódik. 

 

10. § A befektetési célt, a Portfólióba felvehető pénzügyi eszközök körét, a Portfólióhoz 

kapcsolódó kockázatok leírását, illetve azok korlátozását a jelen szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező Befektetési irányelv tartalmazza. 

 

11. § A kockázati szintek Befektetési irányelvekben rögzített arányait és tartalmát Ügyfél a 

Szerződés aláírásával, felelőssége és a befektetésekben rejlő kockázatról Társaság-tól kapott 

tájékoztatás tudatában, a rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági információk és 

tapasztalatok teljes ismeretében jóváhagyja. 

 

12. § Ügyfél a Befektetési irányelveket annak tudatában hagyta jóvá, hogy jelen szerződéssel 

hosszabb távú befektetési célt valósít meg. A Portfólió teljesítménye rövidtávon nagyban függ 
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a piac ingadozásaitól, illetve a szerződés hatályba lépéskor meglévő piaci helyzettől, azaz a 

hozam a Portfólió kezelésének teljes időtávjára értelmezheti. 

 

13. § Társaság a Portfólióban található értékpapírokra vonatokozóan nem köt megállapodást 

kölcsönügyletre. 

 

14. § Az Induló vagyon, illetve a Portfólió értékelése (Nettó eszközérték megállapítása), illetve 

a Portfólió hozamának megállapítása a Társaság által www.ceeaam.hu honlapján közzétett 

mindenkor hatályos a pénzügyi eszközök értékelésének szabályairól készült tájékoztató szerint 

napi  rendszerességgel történik. Az Ügyfél a hatályos tájékoztató tartalmát megismerte, 

megértette és a jelen szerződés kötelező mellékleteként elfogadta. 

 

 

Társaság kötelezettségei és jogai 

 

Társaság kötelezettségei 

 

15. § Legjobb szakmai tudása szerint, az ilyen szervezettől elvárható legnagyobb gondossággal, 

a befektetési politikában meghatározott követelmények, szabályok és lehetőségek szerint 

meghatározza a Portfólió összetételét, szervezi, irányítja és végrehajtja a kezelésébe adott 

Portfólió befektetési ügyleteit, a Portfólió elemei után járó hozamokat beszedi és jóváírja. 

 

16. § Vezeti a Portfólió - saját és más ügyféleszközöktől elkülönült - nyilvántartását. A Társaság 

köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely Ügyfél számára – valamennyi jogszabályban 

meghatározott, a kihelyezett befektetési üzletmenettel közvetetten vagy közvetlenül összefüggő 

– jelentési és beszámolási kötelezettségéhez szükséges adatot hitelt érdemlően tartalmazza. 

Tájékoztatási kötelezettsége keretében a következő jelentéseket küldi el Ügyfél részére: 

(1) Rendszeres tájékoztatás: Társaság minden hónap 10. munkanapjáig értesíti az Ügyfelet a 

Portfólió összetételéről, Nettó eszközértékéről, a Portfólió hozamáról, díjakról, jutalékokról, 

BM-hez képesti teljesítményről, esedékességekről,  társasági eseményekről, tájékoztatás  

egyes ügyletekről illetve a Bszt.-ben meghatározott egyéb tájékoztatási elemekről. 

(2) Rendkívüli adatszolgáltatás: Társaság 3 munkanapon belül értesíti a Ügyfélt a következő 

esetekben: 

(i) Ügyfél kérésére a Rendszeres tájékoztatásban szereplő információk körére. 

(ii) Ügyfél kérésére tranzakciós kimutatás a Portfólió javára, illetve terhére létrejött 

ügyletekről. 

(iii) A Társaság portfóliókezelési tevékenységi engedélyének megvonása. 

(iv) A Társaság Portfóliót érintő portfóliókezelőjének személyében bekövetkezett 

változása. 

(v) Az Induló vagyonhoz képest 1.00% pontos tőkevesztés, illetve minden további 

10.00% pontos tőkevesztés. 

 

17. § A Tájékoztatási kötelezettség teljesítése az Ügyfél által a Befektetési szolgáltatási 

keretszerződés alapján, meghatározott értesítési módon történik. 

 

 

Társaság jogai 
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18. § A Társaság jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátáshoz külső 

közreműködőt igénybe venni. A Társaság által igénybe vett, általa megválasztott 

közreműködőért úgy felel, mintha a rábízott feladat saját maga látta volna el. 

 

19. § A Társaság a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzése fejében díjazásra 

jogosult. A Felek a jelen szerződés alapján megkötött ügyletek, illetve a Portfólión elért hozam 

tekintetében a jelen szerződés mellékletében rögzített díjakban egyeznek meg. A díjakra 

vonatkozó megállapodásban nem rögzített díjtételek tekintetében a Társaság mindenkor 

hatályos díjszabályzata az irányadó. A díjak elszámolása a portfólió terhére történik. 

 

20. § A tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosító értékpapírok Portfólióba kerülése esetén 

Társaság Ügyfél előzetes írásbeli felhatalmazása esetén jogosult a saját nevében és Ügyfél 

javára eljárni és a tulajdonosi jogokat gyakorolni. Jelen pont nem vonatkozik ezen értékpapírok 

után járó bármilyen hozamra, amelyet a Társaság a 15. § alapján automatikusan beszed. 

 

Az Ügyfél kötelezettségei és jogai  

 

Ügyfél jogai 

21. § Ügyfél a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően jogosult: 

(1) a Portfólió terhére Tőkekivonást, illetve javára Tőkebefizetést eszközölni, 

(2) a Portfólióról Rendes és Rendkívüli tájékoztatást kérni, illetve 

(3) a Befektetési irányelveket meghatározni. 

 

Ügyfél kötelezettségei 

22. § Együttműködési kötelezettség keretében a Felek jelen Szerződés teljesítése érdekében 

kötelesek egymással maradéktalanul együttműködni 

 

23. § Ügyfél köteles a Társaságot haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben 

(1) Ügyfél gazdasági társaság és ellene csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, 

(2) Ügyfél gazdasági társaság és végelszámolási eljárást kezdeményez, illetve 

(3) Ügyfél képviseletében eljáró személyek változnak. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

24. § Jelen Szerződés Felek aláírásával lép hatályba, Társaság azonban csak azon a napon kezdi 

meg a szerződésen alapuló tevékenységét, amelyen Ügyfél az Induló vagyont Társaság 

rendelkezésére bocsátotta. 

 

25. § Jelen szerződés határozott időre, 1 éves időtartamra jön létre. 

 

26. § Jelen szerződést bármelyik Fél indokolás nélkül a másik Félhez intézett írásbeli 

értesítéssel, 15 banki napos felmondási idővel felmondhatja (Rendes felmondás). Felek a 

felmondás jogával csak rendeltetésszerűen élhetnek. 

 

27. § Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a Szerződés 

megszűnésétől számított 10 banki munkanapon belül elszámolnak. Ha a Felek másképp nem 

állapodnak meg, Társaság köteles az Ügyfél pénz- és befektetési eszközeit azok meglévő 

formájában a Társaság portfóliókezeléséből a Szerződés megszűnésétől számított 10 

munkanapon belül a Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően számára átadni. 
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28. § Az Ügyfél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést (Rendkívüli felmondás), ha 

(1) Társaság tevékenységi engedélyét visszavonják, 

(2) Társaság a Befektetési politikában meghatározott korlátokat ismételten vagy súlyosan 

megsértette, illetve 

(3) bíróság jogerős végzéssel elrendeli a Társaság elleni felszámolási eljárás megindítását és 

az erről szóló hirdetményt közzéteszi. 

 

29. § A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével kapcsolatban 

megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. rendelkezéseinek 

megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A Szerződő felek kijelentik, 

hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeiről.  

 

30. § A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Társaság mindenkor érvényben levő 

üzletszabályzatát, díjszabályzatát, hirdetményeit, az érvényben levő tőzsdei- és elszámolóházi 

szabályzatokat, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) és a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. A Társaság mindenkor hatályos üzletszabályzata, díjszabályzata és hirdetményei a 

Társaság ügyfélszolgálati irodájában, illetve Honlapján tekinthetik meg. 

 

31. § Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság üzletszabályzatát és hirdetményeit megismerte és 

megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 

32. § Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 

(1) Az induló vagyon összetételét és értékét tartalmazó kimutatás 

(2) Tájékoztató a pénzügyi eszközök értékeléséről 

(3) Díjszabályzat 

(4) Befektetési irányelv mely tartalmazza a lehetséges befektetési eszközök körét különös 

tekintettel a származtatott eszközökre 

(5) Portfólió referenciahozamára vonatkozó megállapodás 

(6) Allokációs Szabályzat 

(9) Alkalmassági teszt 

 

33. § A Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen 

és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal mindenben 

megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. 

 

Budapest….. 
 

 ........................................ ..................................................................... 

 Ügyfél CEE Active Asset Management Zrt. 
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11.1  MELLÉKLET – Az induló vagyon összetételét és értékét tartalmazó kimutatás 

 

Az induló vagyon összetételét és értékét tartalmazó kimutatás 

 

ESZKÖZOSZTÁLY 

BEFEKTETÉSI 

TERMÉK 

Értékpapír 

neve ISIN kód Darabszám 

Utolsó elérhető ár (Értékelési 

szabályzat alapján -  tőzsdei, 

ÁKK, Bloomberg OTC etc.) 

ÉRTÉK HUF-

ban 

Pénzpiaci 

eszközosztály 

Készpénz (HUF v. 

Deviza)           

Hazai befektetési 

alapjegyek 
(pénzpiaci alapok)           

Részvény 

eszközosztály 

Magyar részvény 

(BÉT)           

Külföldi részvény 

(NYSE, Xetra, LSE, 

Euronext stb.)           

Exchange traded 

funds           

Idegen befektetési 

alapjegyek           

Kötvény 

eszközosztály 

Magyar Forintban 

denominált 
diszkontkincstárjegy           

Magyar Forintban 
denominált 

államkötvény           

Magyar Forintban 

denominált vállalati 
kötvény           

Magyar Forintban 
denominált 

jelzáloglevél           

Idegen devizában 

denominált 

államkötvény           

Idegen devizában 

denominált vállalati 

kötvény           

Idegen devizában 
denominált 

jelzáloglevél           

Alternatív 

eszközosztály 

Struktúrált 

kötvények           

Certifikát / Warrant           

EGYÉB             

              

              

ÖSSZESEN             
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11.2.  MELLÉKLET- Tájékoztató a pénzügyi eszközök értékeléséről 

 
Tájékoztató a pénzügyi eszközök értékeléséről 

 
Jelen szabályzatban alkalmazott „E nap” megjelölés az adott eszközök vonatkozásában azt a 

napot jelöli, amely napra érvényes árfolyamokat a CEEAAM Zrt. az adott portfólió értékének 

megállapításához felhasznál. A portfóliókezelési szerződésben, a Társaság értékelési 

szabályzatban úgy határozott, hogy az adott alap/portfólió „T” napi értékének megállapításához 

„E=T” szerinti értékelési eljárást alkalmazza. Amennyiben T napi árfolyam nem áll 

rendelkezésre, úgy a legutolsó ismert árfolyam alkalmazandó. 

 

1. Deviza 

 

A devizában denominált eszközöket forintban az MNB által közzétett legutolsó deviza 

középértéken kerülnek értékelésre. Azon devizák, melyekre MNB nem tesz közzé 

árjegyzést, az MNB által közzé tett legutolsó USD/HUF és az adott deviza kibocsátó 

országa nemzeti bankja által közzétett USD/…deviza keresztértéken kerülnek 

értékelésre. Abban az esetben, ha valamely nagy nemzetközi hírügynökség (Bloomberg, 

Reuters, stb.) által közzétett, adott devizára vonatkozó árjegyzésekből képezett E napi 

elszámolóár jelentősen, legalább 1%-kal eltér az MNB által aznapra közzétett deviza 

középértéktől, az értékeléshez felhasználható ezen elszámolóár is. 

2. Készpénz 

A készpénzállomány a folyószámla E napi záró állománya összegeként kerül 

értékelésre. 

 

3. Zártvégű befektetési alapok jegyei 

 

(a) amennyiben az adott zártvégű befektetési alap jegyeire van árjegyzés, az E napi 

záróáron kerülnek értékelésre; 

(b) amennyiben az adott zártvégű befektetés alap jegyeire nincs árjegyzés, az E napi 

egy jegyre jutó eszközértéken kerülnek értékelésre; 

(c) amennyiben E napi egy jegyre jutó eszközérték nem áll rendelkezésre, a legutolsó 

rendelkezésre álló egy jegyre jutó eszközértéket kell alkalmazni. 

 

4. Nyíltvégű befektetési alapok jegyei 

 

A befektetési jegyek a jegyek E értékelés napi árán (azaz az E napi árak alapján készített 

eszközértékelés alapján) kerülnek értékelésre. Amennyiben E értékelés napi ár alapján 

számított ár nem áll rendelkezésre, a legutolsó rendelkezésre álló árat kell alkalmazni. 

 

5. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények 

  

A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények az E napi záróáron kerülnek 

értékelésre. Ha az adott napon nem történt kötés, a részvények a legutolsó tőzsdei 

záróárfolyamon kerülnek értékelésre. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott 
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részvényre nem született még tőzsdei kötés, a részvény beszerzési értéken kerül 

értékelésre. 

 

6. Külföldi részvények és ETF-ek 

  

Külföldi részvények és ETF-ek az E napi záró árfolyamon kerülnek értékelésre. Ha az 

adott napon nem történt kötés illetve nem áll rendelkezésre záró ár, a részvények és 

ETF-ek a legutolsó záróárfolyamon kerülnek értékelésre. Külföldi részvények és ETF-

ek árazása az adott részvény kereskedése tekintetében leglikvidebb részvénypiacon 

vagy a részvény illetve ETF vezető piacán kialakult árak alapján történik, a letétkezelő 

dokumentált döntése alapján. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott 

részvényre illetve ETF-re nem született még tőzsdei kötés, a részvény illetve ETF 

beszerzési értéken kerül értékelésre. 

 

 

7. OTC részvények 

  

OTC részvények esetében a Bloomberg contributor által záróárfolyamként megadott E 

napi záróár alkalmazandó. Amennyiben E napi árfolyam nem áll rendelkezésre, úgy a 

legutolsó ismert árfolyamot kell figyelembe venni. Amennyibe nincs ismert publikált 

záróár, úgy bekerülési értéken kell értékelni a részvényeket. 

 

OTC kötvények és jelzáloglevek  

OTC kötvények és jelzáloglevek esetében a Bloomberg BVAL vagy CBBT contributor 

által záróárfolyamként megadott E napi nettó záróárak E+3 napig felhalmozott kamattal 

korrigált értékei alkalmazandók. Amennyiben E napi nettó záróárfolyam nem áll 

rendelkezésre, úgy a legutolsó ismert árfolyamot kell figyelembe venni. 
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11.3.  MELLÉKLET- Portfólió kezelés díjak 

 

Díjak 

A Felek a jelen szerződés alapján megkötött ügyletek vonatkozásában a CEEAAM Zrt. 

mindenkor hatályos kondíciós listája az irányadó. A Portfólió kezelésével kapcsolatban az 

alábbi díjak (együttesen Portfóliókezelési díjak) kerülnek felszámításra:  

 

-  Alapdíj: A CEEAAM Zrt-t a portfólió induló tőkéjére vetített évi nettó 2 % 

alapdíj illeti meg, mellyel a negyedéves elszámolások keretében terhelik meg az 

Ügyfél számláját. A portfóliókezelési díj levonása után újra meg kell állapítani a 

Nettó eszközértéket, a portfólió abszolút és relatív hozamát. 

 

- Sikerdíj: A CEEAAM Zrt a portfólió év végén meghatározott Nettó eszközértéke, 

illetve a referenciaértéke pozitív különbözetének a 20%-ára jogosult. 

 

- Tranzakciós költségek: A CEEAAM Zrt-t a kondíciós listában meghatározott 

tranzakciós költségtérítések illetik meg, melyekkel havonta utólag, összesítve, az 

adott hónapban történt tranzakciók számának a függvényében, a szolgáltatás 

ÁFA-jával együtt terheli meg az Ügyfél („BRAVKZ” típusú) számláját. Az 

Ügyfélnek tudomása van arról, hogy előfordulhat olyan portfóliókezelési 

időtartam, amikor a Ügyfél számlájáról levont tranzakciós költségek összege 

meghaladja a portfólió hozamát. 

  

 

 

Budapest, 20…………. 

CEE Active Asset Management Zrt.  
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11.4.  MELLÉKLET- Befektetési Irányelvek  

 

Befektetési Irányelvek 

 
Általános célok és irányelvek 

 

A CEEAAM Zrt. a rendelkezésére bocsátott vagyont a tőle elvárható gondossággal kezeli, a 

befektetett eszközöket biztonságos módon értékesíti, és ismételten befekteti a legjobb hozam 

elérése és a vagyon gyarapítása érdekében. A CEEAAM Zrt. a törvényben meghatározott 

befektetési szabályok, valamint a jelen befektetési irányelvek keretein belül, saját döntése 

alapján végez, illetve végeztet minden olyan tranzakciót, amivel megítélése szerint Megbízó 

vagyonának, befektetéseinek hozama növelhető, Megbízó eszközeinek likviditási feltételei 

javíthatók, illetve a befektetések kockázata csökkenthető. 

 

Lehetséges befektetési eszközök köre különös tekintettel a származtatott eszközökre 

 

Pénzpiaci eszközosztály: 

 

Általánosságban a fél éven belül lejáró diszkont kincstárjegyeket, prompt deviza tranzakciókat, 

valamint a legkevésbé kockázatos likviditási befektetési jegyeket tartalmazza a pénzpiaci 

eszközosztály. 

 

Kötvény eszközosztály (Hitelviszonyt megtestesítő eszközök) 

 

A kötvény eszközosztályhoz elsősorban az államkötvényeket, jegybankok által kibocsátott 

eszközöket, államilag garantált kötvényeket, jelzálog kötvényeket és vállalati kötvényeket 

soroljuk. A kötvény eszközosztályt képviselik továbbá a bankok, önkormányzatok és egyéb 

szupranacionális szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A 

befektetések történhetnek forintban illetve más devizában egyaránt.   

 

Részvény eszközosztály 

 

A részvény eszközosztályba tartoznak a magyar részvények (Budapesti Értéktőzsdén 

forgalmazott részvények) valamint a külföldi részvények, melyeken belül megkülönbözetünk 

régiós és globális részvény alosztályokat. A régiós részvények alatt olyan vállalatok részvényeit 

értjük, amelyek a régió tőzsdéin forognak, illetve amelyek közép-európai régióban 

tevékenykednek. A régió szűkebben vett országain túl ebbe az eszköz alosztályba tartoznak 

még Oroszországban, Törökországban, a balti államokban, illetve a volt FÁK köztársaságokban 

jegyzett papírok is. A globális részvények alosztályt a fontosabb nemzetközi tőzsdén forgó 

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok alkotják. Ide tartoznak a továbbá a világ fejlődő 

országaiban (pl. Dél-Korea, Kína, Brazília és India) tevékenykedő cégek papírjai is.  A 

CEEAAM Zrt. a külföldi részvénybefektetések esetében közvetett – a befektetési alapok, illetve 

ETF-ek (Exchange Traded Funds) révén történő – befektetéseket is alkalmaz. A befektetések 

történhetnek forintban illetve más devizában egyaránt.   

 

Alternatív eszközosztály 

 

A fenti eszközosztályba soroljuk az árupiaci eszközökbe, hedgefundokba (fedezeti alapokba), 

külföldi ingatlanokba és devizákba történő befektetéseket. Ezeket a kitettségeket a CEEAAM 
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Zrt. certifikátokba / warrantokba történő befektetéssel valósítja meg. Az alternatív 

eszközosztályhoz tartoznak a struktúrált kötvények. Struktúrált kötvénynek minősülnek az 

átváltható, a lejárat nélküli, valamint a hybrid kötvénybefektetések. A befektetések történhetnek 

forintban illetve más devizában egyaránt.   

 

A CEEAAM Zrt az átadott vagyont az alábbi táblázatban megadott eszközcsoportokba 

fektetheti, figyelembe véve az alábbi táblázatban az egyes befektetési eszközcsoportokra és a 

portfólió egészére meghatározott maximális arányokat. 

 

Ügyfeleink választhatják a hozamelvárásaiknak, kockázatviselő hajlandóságuknak megfelelő, 

különböző eszközosztályba fektető model portfóliót, illetve megjelölhetnek egyedi súlyozást 

is. 

 

ESZKÖZOSZTÁLY BEFEKTETÉSI TERMÉK Standard model portfólió súlyozás 

E
G

Y
E

D
I 

Kockázat mértéke 
/ Volatilitás     

K
lasszik

u
s 

K
ieg

y
en

sú
ly

o
zo

tt 

N
ö

v
ek

ed
ési 

D
eriv

atív
 

S
tru

k
tu

rált 

Pénzpiaci 

eszközosztály 

Prompt deviza tranzakciók / 

Készpénz 

0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%   

Alacsony/Közepes 

Hazai befektetési alapjegyek 

(pénzpiaci alapok) Alacsony 

Magyar Forintban denominált 
diszkontkincstárjegy (max 6 hó) Alacsony 

Részvény 

eszközosztály 

Magyar részvény (BÉT) 

0% 0%-30% 0-70% 0% 0-70%   

Magas 

Külföldi részvény (NYSE, Xetra, 

LSE, Euronext stb.) Magas 

Exchange traded funds Közepes/Magas 

Idegen befektetési alapjegyek Közepes/ Magas 

Kötvény 

eszközosztály 

Magyar Forintban denominált 

diszkontkincstárjegy (min 6 hó) 

0-100% 0-70% 0%-30% 0%-30% 0%-30%   

Alacsony 

Magyar Forintban denominált 
államkötvény Alacsony/Közepes 

Magyar Forintban denominált 

vállalati kötvény Közepes 

Magyar Forintban denominált 

jelzáloglevél Közepes 

Idegen devizában denominált 
államkötvény Alacsony/Közepes 

Idegen devizában denominált 

vállalati kötvény Közepes 

Idegen devizában denominált 

jelzáloglevél Közepes/Magas 

Alternatív 

eszközosztály 

Struktúrált kötvények 
0% 0% 0% 0-70% 0-70%   

Közepes/Magas 

Certifikát / Warrant Magas 
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Származékos termékek 

Letéti követelményt igénylő, tőzsdei és tőzsdén kívüli származékos termék és opciós 

kötelezettség nem tartható a portfólióban. 

 

Kölcsönzés 

A portfólióba tartozó, a befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök, tőzsdei termékek 

kölcsönzésének, azok terhelhetőségének szabálya: 

 

- A CEEAAM Zrt. az ügyfél portfóliójának kezelése során értékpapír kölcsönzéssel 

kapcsolatos tranzakciót nem hajt végre. 

 

A Bszt. szerinti korlátozások 

A CEEAAM Zrt. a portfóliókezelési tevékenysége során a portfólió terhére nem szerezhet:  

- saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, 

- kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a 

szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés 

tárgyát képező értékpapírt, és 

- a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást. 

 

Ügyfél által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások 

(Pl. nyitott pozíciók maximális mértéke) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Kelt: Budapest, 20..... ..... 

 

 

 

 

 

 

 
.....................................................................................  .............................................................. 

 

 Ügyfél CEE Active Asset Management Zrt. 

https://uj.jogtar.hu/
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11.5.  MELLÉKLET- A portfólió referenciahozamára vonatkozó megállapodás 

 

A portfólió referenciahozamára vonatkozó megállapodás 

I. A Portfólió értékelése  

1. Kezelt vagyon definíciója 

A 2. számú mellékletben definiált Induló vagyon, tőkebefizetés, illetve tőkekifizetés 

(továbbiakban együttesen tőkemozgás) eredőjeként, az alábbi képlet alapján adódik a 

Kezelt vagyon:  

 
- ahol T

0 
az Induló befizetés időpontja  

- T a Kezelt tőke meghatározásának időpontja  

- t az egyes Tőkemozgások időpontja (index)  

- i az eszközök (index)  

- Δx
i,t 

az i eszközből, t időpontban történt Tőkemozgás mennyisége  

- p
i,t 

az i eszköz t időponti Értékelési árfolyama  

- c az Értékelési árfolyam devizája  

- fx
c,t 

az Értékelési árfolyam devizája és a Portfólió Értékelési devizája közötti t időponti konverziós 

árfolyam  

- CF
t 
a t napi Tőkemozgások Értékelési devizában meghatározott értéke 

2. A portfólió aktuális értéke 

A Portfólió aktuális értékét (továbbiakban Nettó eszközérték) a CEEAAM Zrt. az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

a) A Portfólió elemei a portfoliókezelési szerződés 2. számú mellékletében (Tájékoztató 

a pénzügyi eszközök értékeléséről)  közölt módszerek alapján definiált értékelési 

árfolyamon kerülnek beértékelésre. (Értékelési árfolyam) 

b) Az Értékelési árfolyam tartalmazza a kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint 

minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos 

kamatokat.  

c) A Nettó eszközérték a már elszámolt költségek és díjak levonása után kerül 

megállapításra. Az adott időszakot terhelő, de – a jelen szerződés alapján - csak a 

későbbi időpontban esedékes, illetve akkor elszámolható költségek nem kerülnek 

levonásra a Nettó eszközértékből.  

d) A Portfóliót terhelő adók csak abban az esetben kerülnek levonása a Nettó 

eszközértékből, ha azokat – a vonatkozó adójogszabályok szerint – a CEEAAM Zrt. 

kifizetőként meg kell állapítania és le kell vonnia.  

e) Az egyes pénzeszközök és pénzügyi eszközök pozíciója a megkötött, de még el nem 

számolt ügyleteket is tartalmazza (továbbiakban Kereskedés-napi elszámolás elve).  

f) A Nettó eszközérték a Portfólió Értékelési devizájában kerül meghatározásra az alábbi 

képlet szerint:  
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- ahol t az értékelés időpontja  

- x az i eszközből t napon a Portfólióban szereplő mennyiség  

 
3. Átlagos teljes tőke 

Az időszakra vonatkozó Átlagos teljes tőke az adott időszak egyes Nettó eszközérték és 

Addicionális tőke összegének naptári nappal súlyozott számtani átlagaként adódik az alábbi 

képlet szerint 

 

 

 

 

-  ahol V
1

a 

az Addicionális tőke t napi összege t
1 

a hónap első munkanapja  

- t
2 

a hónap utolsó munkanapja  

- t’-t az értékelés napja és azt következő munkanap közötti naptári napok száma  

- t
2
’-t az időszak utolsó értékelési napja és azt következő munkanap közötti naptári napok száma  

 

4. Relatív hozam 

A Relatív hozam megállapítására napi idősúlyozott módszer alapján kerül sor az alábbiak 

szerint:  

a) Első lépésben a Napi hozam (r
t
) kerül megállapításra az alábbi képlet alapján:  

 
 

b) Az Időszaki hozam a Napi hozamok mértani láncaként kerül meghatározásra az alábbi 

képlet alapján:  

Rt1t2 = ∏(1 + 𝑟𝑡)) − 1

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

- Ahol t1 az időszak kezdeti napjának indexe  

- t2 az időszak záró napjának indexe  

- R
t1,t2 

az Időszaki hozam  

5. Abszolút hozam 
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Az Abszolút hozam a 2. pont szerinti aktuális Nettó eszközérték és a Portfolókezelési 

szerződésben szereplő Kezelt Vagyon különbözeteként adódik.  

6. Referencia hozam 

A Portfólió Napi referenciahozama (r
ref

) az Értékelési deviza szerződéskötés napján aktuális 

jegybanki alapkamata. A Portfólió Időszaki referenciahozama a 4.b) bekezdésben leírt képlet 

alapján, a Napi referenciahozam felhasználásával kerül megállapításra.  

7. Referenciaérték 

A Portfólió hozamának értékeléséhez a CEEAAM Zrt. minden hónap utolsó munkanapjára 

vonatkozóan megállapítja a Portfólió Referenciaértékét az alábbi képlet alapján:  

VT
ref = ∑ CFt ∙ (1 + Rt,T

ref)

𝑇

𝑡=𝑇0

 

 

- ahol R
ref

t,T 
a Tőkemozgás és az értékelési időpontja közötti Időszaki referenciahozam  
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11.6.  MELLÉKLET- Allokációs szabályzat 

 
Allokációs Szabályzat 

1. Egyenlő elbánás elve 

A CEEAAM Zrt. az egyenlő elbánás elve szerint jár el mind a kezelt portfóliók, mind az 

ügyfelek tekintetében.  

Abban az esetben, ha egy értékpapír ügylet több portfólió részére együttesen köttetett, akkor: 

- ha az ügylet egy partnerrel és egy átlagáron jött létre, akkor minden portfólió ezen az 

áron jut hozzá az ügylet tárgyához, 

- ha az ügylet több eltérő árú részügyletből tevődik össze (pl. részteljesítés) akkor az 

egyes részügyleteket a portfólióknak az eredeti üzlet arányai szerint (egész egységre 

kerekítve) kell a résztvevő portfóliók között allokálni, 

- ha egy részügylet fenti elvek szerinti felosztására nincs lehetőség (kis mennyiség), 

akkor törekedni kell arra, hogy összességében minden résztvevő portfólió közel azonos 

átlagáron jusson hozzá az instrumentumhoz. 

2. Ügyletek portfóliók között 

Amennyiben a CEEAAM Zrt. az általa kezelt portfóliók között ügyleteket köt, az 

ármeghatározás során az alábbi szabályokat veszi figyelembe: 

 

2.1 Kötvény ügyletek 

- Az kötvény ügyleteknél a legfrissebb rendelkezésre álló reprodukálható piaci hozamot 

(tőzsdei árjegyzés középhozama, ÁKK referencia hozam, Bloomberg információs 

rendszeren közölt utolsó hozzáférhető hozamot) kell alkalmazni.  

- A 30 és 91 nap között értékpapírok esetében minden esetben a rendelkezésre álló 

legrövidebb futamidejű értékpapír hozamát kell használni. 

- A portfólió menedzser a tőzsdei árjegyzés középhozamától (illetve a 

referenciahozamától) – a piaci információk figyelembevételével - +/- 5 bázisponttal 

térhet el. 

- Amennyiben a rendelkezésre álló középhozam több mint 15 bázisponttal eltér az 

aktuális OTC piaci hozamtól - a hozamok dokumentálása mellett - használni lehet a 

másodpiac OTC hozamait. 

- Amennyiben az adott napra nem állnak rendelkezésre sem a tőzsdei árjegyzés 

középhozama, sem az ÁKK referenciahozam, úgy az OTC piac hozamait, azaz a 

Bloomberg információs rendszeren közölt hozamokat kell használni, de ebben az 

esetben azok dokumentáltsága kötelező. 

- A rövid futamidejű papírok (30 napon belüli) esetén a vonatkozó BUBOR/LIBOR 

alapján kell az üzleteket megkötni és a kamatokat a hátralevő futamidővel arányosítani 

kell. 

 

2.2 Részvény ügyletek  

- A részvények esetében mindig a legfrissebb tőzsdei áron kell az üzleteket megkötni, a 

piaci árak dokumentálása mellett. 
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- Amennyiben a CEEAAM Zrt. ugyanazon értékpapírra több hozamon és több 

brókercégnél, illetve több áron köt üzletet ugyanazon teljesítési napra, akkor az összes 

ügylet súlyozott átlaghozamán/átlagárán kell az egymás közötti ügyleteket megkötni. 

 

A portfóliók közötti ügyletek esetén az alkalmazott árat dokumentálni kell és azt a 

szerződéshez kell csatolni. A dokumentálás történhet: 

 

-  állampapírügyletek esetében az ÁKK referencia hozamát publikáló internetes vagy 

Bloomberg információs rendszer oldalának illetve a tőzsdei árjegyzés oldalának a 

kinyomtatásával. 

-  részvények esetében a Bloomberg információs rendszer aktuális tőzsdei árakat 

prezentáló oldalának kinyomtatásával. 

 

3. Összevont megbízások teljesítésének eljárásrendje 

A CEEAAM Zrt. az Ügyfelei részére történő értékpapír-ügyletek során az ügyleteket 

összevonhatja, szem előtt tartva az egyenlő elbánás elvét az általa kezelt portfóliók, illetve az 

Ügyfelek tekintetében. A CEEAAM Zrt. az összevont ügyletek teljesítését a jogszabályoknak, 

Üzletszabályzatának, valamint az ügyféllel kötött szerződésnek megfelelően köteles végezni. 

Az ügyletek összevonása során az allokációs szabályzat szerint köteles eljárni. 

 

A CEEAAM Zrt. portfóliókezelési tevékenysége során, amennyiben több, egymástól 

elkülönített portfóliót is kezel, akkor ezen portfóliók, illetve portfóliótulajdonos-megbízók 

tekintetében az egyenlő elbánás elvét követi. A CEEAAM Zrt. az általa kezelt portfóliók részét 

képező eszközök tárgyában minden esetben a saját nevében, de a megbízók javára és terhére 

intézkedik. Amennyiben a CEEAAM Zrt. a pénzügyi eszközök vételével és eladásával 

kapcsolatosan a megbízók javára összesítetten jár el, akkor a tranzakciók eredményének 

allokálása során az alábbi szétosztási szabályokat alkalmazza: 

 

3.1 Modellportfólió alapján történő allokáció 

Ezen allokációs metódus lényege, hogy a tranzakcióban érintett instrumentum portfóliónkénti 

arányában a portfólió eszközeinek a teljes portfólióra vetített szórása csökkenjen, és az adott 

instrumentum aránya szempontjából lehetőleg homogén portfóliók kialakítására kerüljön sor 

egy adott tranzakció eredményének szétosztása által. 

A szétosztás során elsőként meghatározásra kerül az adott instrumentum a tranzakciót követően 

megvalósuló összesített aránya. Ezt követően szűkíthető a szétosztásban részt vevő portfóliók 

köre oly módon, hogy abban nem vesznek tovább részt azon portfóliók, amelyek az allokáció 

eredményeként az összesített átlagos aránytól távolabb kerülnének. Vagyis vételi allokációban 

nem vehet részt olyan portfólió, amelyben már a vételt megelőzően is magasabb volt az érintett 

instrumentum aránya, mint az összesített a tranzakciót követően megvalósuló átlag (hasonlón 

az eladási allokációból kimaradnak azon portfóliók, amelyekben már az eladást megelőzően is 

kevesebb volt az adott instrumentumból, mint az összesített átlag). Ezt követően a szűkített 

körben úgy kell elvégezni a szétosztást, hogy annak eredményeként az allokációban részt vevő 

portfóliókban az érintett instrumentum aránya a lehető legtöbb portfólió esetében azonos 

legyen. 

Az eljárás alkalmazásának feltétele: a modell portfólió alapján történő szétosztási eljárás a 

portfóliók teljes körén, bármely eszköztípus esetén alkalmazható. A kialakítandó portfólió 

szerkezet meghatározásánál azonban figyelembe kell venni az egyes instrumentum típusokra 
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az ügyfelek által kockázatviselési preferenciáik alapján meghatározott korlátokat, a szétosztási 

eljárás során a teljes portfólió méretét csak az adott ügyfél által az adott instrumentum típusra 

megjelölt limit mértékéig kell figyelembe venni. 

 

3.2  Duration alapján történő allokáció 

Az eljárás során a kötvényportfóliók durationje (átlagos hátralévő futamidő) szórásának 

csökkentése történik, az egyes portfóliók durationje lehetőség szerinti egységesítése egy adott 

tranzakció eredményének szétosztása által. 

A szétosztás során elsőként meghatározásra kerül a kötvény portfóliók összességében a 

tranzakció eredményének szétosztását követően kialakuló összesített duration. Ezt követően 

szűkíthető a szétosztásban részt vevő portfóliók köre oly módon, hogy abban nem vesznek 

tovább részt azon portfóliók, amelyek az allokáció eredményeként az összesített durationtől 

távolabb kerülnének. Például hosszú lejáratú kötvény vételi allokációban nem vehet részt olyan 

portfólió, amelynek durationje már a vételt megelőzően is hosszabb volt, mint az összesített a 

tranzakciót követően megvalósuló összesített duration. Ezt követően a szűkített körben úgy kell 

elvégezni a szétosztást, hogy annak eredményeként az allokációban részt vevő 

kötvényportfóliók duration a lehető legtöbb portfólió esetében azonos legyen. 

A duration alapján történő szétosztási eljárást a portfóliók lehető legszélesebb körén azonban 

kizárólag kötvény típusú instrumentumok esetében lehet alkalmazni. A kialakítandó duration 

meghatározásánál azonban figyelembe kell venni a kötvény típusra az ügyfelek által 

meghatározott korlátokat, a szétosztási eljárás során a teljes portfólió méretét csak az ügyfél 

által a kötvény típusra megjelölt limit mértékéig kell figyelembe venni. 

 

3.3 Pénzegyenlegek (Cash flow) arányában történő allokáció 

A portfóliókban átmenetileg keletkező likviditás / likviditáshiány kezelése oly módon történik, 

hogy az a befektetési ügyletmenet hatékonyságát ne veszélyeztesse (napi likviditás elhelyezése 

pénzpiaci instrumentumokban), a költségeket és a portfóliók kockázatát ne növelje (overdraft, 

illetve késedelmi kamatok elkerülése a negatív egyenlegek rendezése, pénzpiaci pozíciók 

megszüntetése által). A tranzakció eredményének szétosztása vétel esetén a pozitív szabad 

pénzegyenlegek, eladás esetén pedig a negatív egyenlegek arányában történik. A 

pénzegyenlegek arányában történő allokáció a portfóliók teljes körén elsősorban pénzpiaci 

instrumentumokra kötött tranzakciók eredményének szétosztására alkalmazható. 

 

3.4 Egyedi allokáció 

A portfóliótulajdonos ügyfelek (vagyonkezelt ügyfelek) egyedi utasításainak végrehajtása, 

egyedi portfóliókat érintő tranzakciók eredményének szétosztása (például az adott ügyfél 

kockázati preferenciája megváltozása miatt kizárólag az adott portfólió szerkezetének 

átsúlyozására kerül sor, vagy egy adott ügyfél általi jelentős mértékű tőkebefizetés / 

tőkekivonás történik). Ebben az esetben az ügyfél egyedi utasítása alapján kötött tranzakció 

eredményét egyedileg allokáljuk az utasítást adó ügyfél portfóliójára. Az egyedi allokációs 

eljárás indokolt esetben (pl. portfóliókezelési szerződésben rögzítettek szerinti az ügyféltől 

származó egyedi utasítás alapján kötött tranzakció esetében, stb.) bármely portfólióra és 

bármely instrumentumra alkalmazható. 

 

Összevont részvényügylet esetén a fizetendő jutalék arányosan kerül felosztásra a portfóliók 

között. 


