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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Általános elvek és az ügyfelek 
tájékoztatása 

Általános elvek és az ügyfelek 
tájékoztatása 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési szolgáltatások, vagy adott 
esetben a kiegészítı szolgáltatások 
ügyfeleknek történı nyújtásakor a 
befektetési vállalkozás járjon el 
becsületesen, tisztességesen és 
hivatásszerően az ügyfelei legjobb 
érdekeinek megfelelıen, és különösen 
feleljen meg az ebben a cikkben és a 25. 
cikkben  foglalt elveknek.  

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési szolgáltatások, vagy adott 
esetben a kiegészítı szolgáltatások 
ügyfeleknek történı nyújtásakor a 
befektetési vállalkozás járjon el 
becsületesen, tisztességesen és 
hivatásszerően az ügyfelei legjobb 
érdekeinek megfelelıen, és különösen 
feleljen meg az ebben a cikkben és a 25. 
cikkben  foglalt elveknek.  

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a befektetési vállalkozások 

szakmai vagy lakossági ügyfeleknek 

történı értékesítésre szánt befektetési 

termékeket vagy strukturált betéteket 

alakítanak ki, ezeket a termékeket úgy 

alakítsák ki, hogy megfeleljenek az 

ügyfelek vonatkozó kategóriáján belül egy 

azonosított célpiac szükségleteinek, és 

hogy a befektetési vállalkozás ésszerő 

lépéseket tegyen annak biztosítása 

érdekében, hogy a befektetési terméket a 

célcsoportba tartozó ügyfelek körében 

forgalmazzák és terjesszék, valamint hogy 

az értékesítési célok és belsı ösztönzı 

rendszerek ne ösztönözzék a termékek 

célcsoporton kívüli ügyfeleknek történı 

értékesítését. A tagállamok a szakmai 
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vagy lakossági ügyfeleknek történı 

értékesítésre szánt befektetési termékeket 

vagy strukturált betéteket kialakító 

befektetési vállalkozások számára 

elıírják, hogy a termék tervezett 

célpiacáról információkat szolgáltassanak 

értékesítıként tevékenykedı harmadik 

feleknek.  

 (1b) A tagállamok biztosítják, hogy a 

befektetési vállalkozás által az 

alkalmazottainak, kinevezett képviselıinek 

vagy más befektetési vállalkozásoknak a 

díjazására alkalmazott módszer ne 

akadályozza meg abban, hogy eleget 

tegyen annak a kötelezettségének, 

miszerint az ügyfelek legjobb érdekeinek 

megfelelıen kell eljárnia. A tagállamok 

biztosítják, hogy amennyiben az 

alkalmazottak lakossági ügyfelek számára 

befektetési termékekkel vagy pénzügyi 

eszközökkel kapcsolatos tanácsot 

nyújtanak, vagy ilyeneket értékesítenek, a 

javadalmazási struktúrák ne befolyásolják 

negatívan az alkalmazottak arra való 

képességét, hogy adott esetben objektív 

javaslatot tegyenek, vagy olyan módon 

nyújtsanak tájékoztatást, amely a (2) 

bekezdéssel összhangban tisztességes, 

világos és nem félrevezetı, és más módon 

sem vált ki indokolatlan 

összeférhetetlenséget.  A tagállamok 

különösen arról gondoskodnak, hogy: 

 a) a díjazás ne az értékesítési céloktól vagy 

a befektetési termékek vagy pénzügyi 

eszközök nyereségességétıl függjön; 

 b) a javadalmazás vagy a 

teljesítményértékelést is magában foglaló 

egyéb mechanizmusok ne ösztönözzék az 

alkalmazottakat arra, hogy egy adott 

befektetési terméket vagy pénzügyi eszközt 

ajánljanak valamely lakossági ügyfél 

számára, ha a befektetési vállalkozás 

egyéb, az ügyfél szükségleteinek és 

céljainak megfelelıbb befektetési terméket 

vagy pénzügyi eszközt is kínálhat.  

2. A befektetési vállalkozás által (2) A befektetési vállalkozás által 
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ügyfeleihez vagy potenciális ügyfeleihez 
eljuttatott minden információnak 
tisztességesnek, egyértelmőnek és nem 
félrevezetınek kell lennie, beleértve a 
marketingközleményeket is. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetınek kell lennie.  

ügyfeleihez vagy potenciális ügyfeleihez 
eljuttatott minden információnak 
tisztességesnek, egyértelmőnek és nem 
félrevezetınek kell lennie, beleértve a 
marketingközleményeket is. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetınek kell lennie.  

3. Az ügyfeleknek vagy potenciális 
ügyfeleknek megfelelı tájékoztatást kell 
biztosítani a következıkrıl:  

Az ügyfeleknek vagy potenciális 
ügyfeleknek megfelelı kellı idıben 
megfelelı tájékoztatást kell biztosítani a 
következıkrıl:  

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 

körő vagy korlátozottabb elemzésén 

alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 

pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 

fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 

javasolt pénzügyi eszközök 

alkalmasságára vonatkozó értékeléssel  

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetén az információnak meg kell 
határoznia a tanácsadás által érintett 
termékek körét, 

– a pénzügyi eszközök és javasolt 
befektetési stratégiák; ennek magában kell 
foglalnia megfelelı iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen eszközökbe 
történı befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,  

– termékszerkezetek és az ügyfeleknek a 
megadott célpiac szerinti besorolása, a 
pénzügyi eszközök és javasolt befektetési 
stratégiák; ennek magában kell foglalnia 
megfelelı iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen 
termékstruktúrákba, pénzügyi eszközökbe 
történı befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,  

– a teljesítés helyszínei,  – a teljesítés helyszínei,  

– költségek és kapcsolódó díjak.  – a mind a befektetési, mind a kiegészítı 
szolgáltatásokhoz és az ügyfeleknek 

ajánlott vagy értékesített bármely 

befektetési termékhez, strukturált betéthez 

vagy pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó 
költségek és díjak.  

Az elsı albekezdésben említett 
információt átfogó formában és olyan 

módon kell nyújtani,  hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek  ésszerően 

képesek legyenek megérteni a felkínált 

Valamennyi befektetési termék 

vonatkozásában az elsı albekezdésben 
foglalt információnak magában kell 

foglalnia a befektetés teljes költségét a 

levonások megtérülésekre gyakorolt 
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befektetési szolgáltatás, illetve az adott 

pénzügyi eszköz fajtájának természetét és 
kockázatait, és ennek következtében 

tájékozottan tudják meghozni befektetési 

döntéseiket. Az ilyen tájékoztatás 

egységesített formátumban is biztosítható.  

halmozott hatásainak standardizált 

illusztrációja révén, beleértve azokat a 
díjakat és költségeket is, amelyeket nem a 
mögöttes piaci kockázat hoz létre, 

befektetés elıtti készpénzösszegként 

kifejezett, szabványosított projekció 

alapján, és legalább évente egyszer 

minden aktuális befektetés 

vonatkozásában.  

 (3a) Befektetési tanácsadás és 

diszkrecionális portfóliókezelés biztosítása 

esetén a (3) bekezdésben említett 

megfelelı információt a befektetési 

tanácsadás megtörténte elıtt kell 

rendelkezésre bocsátani, és annak az 

alábbiakat kell magában foglalnia: 

 a) azon befektetési termékek és pénzügyi 

eszközök köre, amelyek az ajánlás alapját 

képezik, és különösen az, hogy ez a kör a 

befektetési vállalkozással szoros 

kapcsolatban lévı gazdálkodó egységek 

által kibocsátott vagy nyújtott pénzügyi 

eszközökre korlátozódik-e; 

 b) a fogyasztónak kell-e díjat fizetnie a 

tanácsadásért, és ha igen, mennyit, illetve 

a díjat kiszámításához szükséges 

információt; 

 c) a befektetési vállalkozás el fogja-e látni 

az ügyfelet az ügyfeleknek javasolt 

pénzügyi eszközök alkalmasságára 

vonatkozó idıszakos értékeléssel, 

 Az elsı albekezdésben említett információt 

átfogó formában és olyan módon kell 

nyújtani, hogy az ügyfelek vagy 

potenciális ügyfelek ésszerően képesek 

legyenek megérteni a felkínált befektetési 

szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi 

eszköz fajtájának természetét és 

kockázatait, és ennek következtében 

tájékozottan tudják meghozni befektetési 

döntéseiket. A tagállamok elıírhatják 

ennek a tájékoztatásnak az egységesített 

formátumban történı biztosítását. 

4. Azon esetekben, ha a befektetési 
szolgáltatást olyan pénzügyi termék 

(4) Azon esetekben, ha a befektetési 
szolgáltatást olyan pénzügyi termék 
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részeként kínálják, amelyre a tájékoztatási 
kötelezettségek tekintetében már az uniós  
jogszabályok vagy közös, a hitelintézetekre 
és fogyasztói hitelekre vonatkozó európai 
elıírások rendelkezései vonatkoznak, az 
ilyen szolgáltatásra ezeken túlmenıen nem 
vonatkoznak a (2) és a (3) bekezdésben  
megállapított kötelezettségek.  

részeként kínálják, amelyre a tájékoztatási 
kötelezettségek tekintetében már az uniós  
jogszabályok vagy közös, a hitelintézetekre 
és fogyasztói hitelekre vonatkozó európai 
elıírások rendelkezései vonatkoznak, az 
ilyen szolgáltatásra ezeken túlmenıen nem 
vonatkoznak a (2), a (3) és a (3a) 
bekezdésben  megállapított 
kötelezettségek.  

5. Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 

tanácsadást független alapon biztosítja, a 

vállalkozás:  

(5) A tagállamok ezenfelül megtilthatják 
vagy tovább korlátozhatják a befektetési 
tanácsadással vagy egyéb befektetési vagy 

kiegészítı szolgáltatásokkal kapcsolatban 

a díjak, jutalékok vagy nem pénzbeli 

elınyök nyújtását vagy elfogadását. 

 Amikor a befektetési vállalkozás arról 

tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 

tanácsadást független alapon, díjazás 

ellenében biztosítja, a vállalkozás  

i) a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellıen nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévı 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,  

tisztességesen és átfogóan értékel  a 
piacon rendelkezésre álló, kellıen nagy 
számú pénzügyi eszközt. A pénzügyi 
eszközöknek változatosaknak kell lenniük 
fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévı 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,  

(ii) nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 

jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 

juttatásokat, amelyeket valamely 

harmadik fél vagy egy harmadik fél 

nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 

az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 

összefüggésben. 

 

 (5a) Amikor a befektetési vállalkozás 

befektetési tanácsadást, portfóliókezelést, 

tanácsadást vagy más olyan szolgáltatást 

nyújt, amelynek keretében a lakossági 

ügyfél jogosult annak értékítéletére 

támaszkodni, a befektetési vállalkozás: 

 a) kizárólag az ügyfél által vagy nevében 

fizetendı díjakon keresztül részesülhet 

díjazásban, és nem kérhet és nem 
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fogadhat el semmilyen más fizetést vagy 

juttatást e szolgáltatásokkal 

összefüggésben, függetlenül attól, hogy 

vissza kívánja-e téríteni a kifizetéseket, 

vagy tovább kívánja-e adni a juttatásokat 

a lakossági ügyfél számára; 

 b) nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 

jutalékokat vagy bármiféle juttatásokat, 

amelyeket valamely harmadik fél vagy egy 

harmadik fél nevében eljáró személy fizet 

vagy biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 

szolgáltatással összefüggésben; 

 c) nem ösztönzi arra az alkalmazottakat, 

hogy valamely meghatározott pénzügyi 

eszközt ajánljanak lakossági ügyfelüknek, 

amikor a vállalkozás más, az ügyfél 

igényeinek jobban megfelelı pénzügyi 

eszközt is ajánlhatna; 

 A tagállamok továbbá elıírhatják, hogy 

amennyiben egy tanácsadó arról 

tájékoztatja az ügyfelet, hogy a tanácsadás 

független alapon történik, a tanácsadónak 

a piacon rendelkezésre álló, típusuk, 

kibocsátójuk vagy termékszolgáltatójuk 

tekintetében megfelelıen diverzifikált 

befektetési termékek vagy pénzügyi 

eszközök elegendıen tág körét kell 

értékelnie annak biztosítása érdekében, 

hogy az ügyfél befektetési célkitőzései 

megfelelıen megvalósíthatók legyenek, és 

ne korlátozódjanak a befektetési 

vállalkozással szoros kapcsolatban álló 

gazdálkodó egységek által kibocsátott 

vagy nyújtott pénzügyi eszközökre. 

6. Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.  

(6) A tagállamok biztosítják, hogy e cikk 
(3a) és (5) bekezdését abban az esetben is 

alkalmazzák a befektetési vállalkozásokra, 
amikor azok diszkrecionális 
portfóliókezelést biztosítanak, és elıírják, 
hogy a befektetési vállalkozás nem 
fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfélnek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben A 
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tagállamok biztosítják, hogy a befektetési 

vállalkozás alkalmazottaira, képviselıire 

vagy más, vele kapcsolatban álló 

befektetési vállalkozásokra vonatkozó 

díjazási politikái ne érintsék azt a 

képességét, hogy ügyfelei legjobb 

érdekeinek megfelelıen járjon el.  

7. Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensrıl külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania.  

(7) Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak lakossági ügyfelek 
számára, a befektetési vállalkozásnak 
tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy az 
egyes komponenseket meg lehet-e külön 
vásárolni, és mindegyik komponensrıl 
külön költségigazolást és díjkiszabást kell 
kiállítania.  

Az EÉPH legkésıbb []-ig iránymutatásokat 
dolgoz ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel.   

Az EÉPH az EBH-val és az EBFH-val 
együttmőködésben, a vegyes bizottságon 

keresztül, []-ig iránymutatásokat dolgoz ki 
a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel.  

8. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a befektetési 
vállalkozások betartsák az abban foglalt 
elveket, amikor ügyfeleik számára 
befektetési vagy kiegészítı szolgáltatásokat 
nyújtanak. Az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak figyelembe kell 
venniük:  

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a befektetési 
vállalkozások betartsák az e cikkben 
foglalt elveket, amikor ügyfeleik számára 
befektetési vagy kiegészítı szolgáltatásokat 
nyújtanak.. Az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak figyelembe kell 
venniük:  

a) az ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek 
kínált vagy nyújtott szolgáltatás(ok) 
jellegét, figyelemmel az ügyletek fajtájára, 
céljára, nagyságrendjére és gyakoriságára;  

a) az ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek 
kínált vagy nyújtott szolgáltatás(ok) 
jellegét, figyelemmel az ügyletek fajtájára, 
céljára, nagyságrendjére és gyakoriságára;  

b) a kínált vagy figyelembe vett termékek 
jellegét, ideértve a pénzügyi eszközök 
különféle típusait, és az 1. cikk (2) 

b) a kínált vagy figyelembe vett befektetési 
termékek jellegét, ideértve a pénzügyi 
eszközök különféle típusait, és az 1. cikk 
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bekezdésében említett betéteket;  (2) bekezdésében említett betéteket;  

c) az ügyfél vagy potenciális ügyfelek 
lakossági vagy szakmai jellegét, vagy – a 
(3) bekezdés esetében – jogosult szerzıdı 
felekként történt besorolásukat.  

c) az ügyfél vagy potenciális ügyfelek 
lakossági vagy szakmai jellegét, vagy – a 
(3) bekezdés esetében – jogosult szerzıdı 
felekként történt besorolásukat;  

 ca) a (3) bekezdésben említett 

szabványosított illusztrációkra vonatkozó 

paramétereket; 

 __________________ 

 1
HL kérjük, illessze be a dátumot: 12 

hónappal ezen irányelv hatálybalépését 

követıen.  

Or. en 

 
 
 


