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ÜGYFÉLBESOROLÁSI IRÁNYELV kelt. 2018. április 25. 

 
Ha a következő kifejezéseket használjuk: 
 

Pénzügyi eszközök A törvény értelmében vett pénzügyi eszközöknek minősülnek; 
 

Ügyfél Olyan természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezeti egységet jelent, amely megállapodást kötött az XTB-vel; 

Weboldal Az XTB által a www.xtb.com/hu címen fenntartott honlapot és annak aloldalait kell érteni; 
Megállapodás A tulajdonjogok vásárlására vagy eladására vonatkozó megbízások teljesítésére, az ilyen 

jogszámlák és pénzszámlák vezetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés, amely 
részletesen meghatározza a pénzügyi eszközökkel a befektetési számlán keresztül 
történő ügyletek lebonyolításának feltételeit, annak valamennyi mellékletével együtt.; 
 

Törvény A pénzügyi eszközökkel való kereskedésről szóló, 2005. július 29-i törvényt kell érteni 
(Dz. U. [Jogtudományi Közlöny] 183. Szám, 1538 Tétel, a módosított változatban); 

XTB értsd mint XTB S.A 
 
 
1. Alapvető információk 

1.1 Ez a szabályzat az XTB-nél alkalmazandó, az ügyfelek besorolására vonatkozó szabályokat határozza meg. 
1.2 Az ügyfelek osztályozásának célja, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítson számukra, amely a 

következőkből áll: 
1.2.1 Az ügyfelek számára a kategóriájuknak megfelelő információkkal való ellátása, 

1.2.2 A kínált pénzügyi eszközök megfelelőségének értékelése, 

1.2.3 Átlátható szabályok alkalmazása a befektetési szolgáltatásokat nyújtó XTB-re vonatkozóan az ügyfelek 

bizonyos kategóriái tekintetében. 

 
2. Alapvető szabályok 

2.1 Az XTB összes ügyfele a következő kategóriákba sorolható: (i) lakossági ügyfelek, (ii) szakmai ügyfelek, (iii) 
elfogadható ügyfelek. 

2.2 Az ügyfélkategória az XTB által nyújtott valamennyi szolgáltatásra vonatkozik. 
2.3 A megállapodás megkötése előtt az XTB tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy milyen kategóriába sorolták az 

ügyfelet, és milyen szintű védelem illeti meg az ügyfelet. 
2.4 Az XTB saját kezdeményezésére megváltoztathatja az Ügyfél besorolását. 

 
3. Ügyfélbesorolás 

3.1 A szakmai ügyfél olyan ügyfél, aki: 
3.1.1 Egy hitelintézet, 
3.1.2 Egy befektetési cég, 
3.1.3 Egyéb engedélyezett vagy szabályozott pénzügyi intézmények, 
3.1.4 Egy biztosítóintézet, 
3.1.5 Befektetési alap vagy befektetési alapok alapkezelő társasága, 
3.1.6 Nyugdíjalap vagy nyugdíjalapok alapkezelő társasága, 
3.1.7 Egy árutőzsdei brókerház, 
3.1.8 A Törvény 70. cikk 1. pont 13. alpontjában említett jogalanyok, 
3.1.9 Más intézményi befektető, aki szabályozott tevékenységet folytat a pénzügyi piacon, 
3.1.10 Olyan vállalkozás, amely az alábbi követelmények közül legalább kettőnek megfelel, míg az euróösszegek 

ellenértékét a Lengyel Nemzeti Bank által az adott vállalkozás pénzügyi kimutatásainak elkészítésének 
időpontjában meghatározott átlagos euró-árfolyam alapján kell kiszámítani: 

3.1.10.1 A vállalkozás mérlegfőösszege legalább 20,000,000 eurót tesz ki, 
3.1.10.2 A vállalkozás által termelt nettó árbevétel értéke eléri legalább a 40,000,000 eurót, 
3.1.10.3 A vállalkozás saját tőkéje vagy szavatolótőkéje legalább 2,000,000 EUR-t tesz ki, 

- mivel az euroösszegek ellenértékét a Lengyel Nemzeti Bank által az adott vállalkozás pénzügyi 
kimutatásainak elkészítésének időpontjában meghatározott átlagos euro-árfolyam alapján kell kiszámítani. 

3.1.11 Nemzeti vagy regionális kormányzat, beleértve az államadósságot nemzeti vagy regionális szinten kezelő 
állami szerveket, központi bankokat, nemzetközi és nemzetek feletti intézményeket, mint például a 
Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank vagy más 
hasonló feladatokat ellátó nemzetközi szervezetet, 

3.1.12 Más olyan intézményi befektető, amelynek fő tevékenységi köre pénzügyi eszközökbe való befektetés, 
beleértve az eszközök értékpapírosításával foglalkozó vagy egyéb pénzügyi tranzakciókat kötő szervezeteket 
is, 

3.1.13 A 3.1.1-3.1.12. alpontokban felsoroltakon kívüli olyan jogalany, amelyet az XTB saját kérésére szakmai 
ügyfélként sorolt be. 

3.2 Elfogadható szerződő fél az az ügyfél, akivel az XTB megbízások teljesítésével, megbízások fogadásával és 
továbbításával, vagy saját számlára történő pénzügyi eszközök vásárlásával vagy eladásával kapcsolatos 
szolgáltatásai keretében ügyleteket köt, vagy azok megkötésében közvetít, és aki egyidejűleg a 3.1.13. 
alpontban említett szervezetek egyike, kivéve a 3.1.10. alpontban említett szervezetet és a közszektorbeli 
szerveket, önkormányzatokat, valamint helyi hatóságokat. Ezen túlmenően a szakmai ügyfélként elismert 
kategóriák valamelyikébe tartozó vállalat - ez a 3.1.1-3.1.12. alpontokban felsorolt szervezeteket jelenti, 
kivéve a 3.1.10. alpontban említett szervezetet - szintén minősíthető elfogadható ügyfélnek.  

3.3 A lakossági ügyfél olyan ügyfél, amely természetes személy vagy vállalkozás, és nem felel meg a 3.1. és 
3.2. bekezdésben említett kritériumoknak.  Az XTB a fenti 3.1.1-3.1.12. alpontokban említett egyéb 
ügyfelekhez is hozzárendelheti a lakossági ügyfél kategóriát, annak ellenére, hogy ezek a szervezetek nem 
nyújtottak be ilyen igényt. A kiskereskedelmi ügyfelek közé tartoznak a közszféra szervei, az 
önkormányzatok és a helyi hatóságok is.  
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4. A besorolás megváltoztatásának szabályai 

4.1 Minden ügyfélnek joga van kérelmet benyújtani a kiosztott kategória megváltoztatására. 
4.2 Az Ügyfél a kérelmet benyújthatja személyesen az XTB székhelyén, postai úton az XTB székhelyének címére, 

vagy e-mailben a support@xtb.hu címre. 
4.3 Az XTB nem köteles hozzájárulni az Ügyfél kategóriájának megváltoztatásához. 
4.4 A besorolás megváltoztatásához való hozzájárulással kapcsolatos döntést a Megfelelési Tisztviselő 

(Compliance Officer) hozza meg. 
4.5 Ha az Ügyfél kategóriaváltási kérelmet nyújt be, és egy alacsonyabb védelmi szintet tartalmazó kategóriát 

osztanak ki, a kérelem benyújtásakor az Ügyfélnek a kérelem tartalmában meg kell erősítenie, hogy az 
Ügyfél tisztában van az egyes védelmi szintek elvesztésének következményeivel. 

4.6 Ha egy lakossági ügyfél kérelmezi a szakmai ügyfél kategóriába sorolását, az ügyfél köteles nyilatkozni 
és/vagy dokumentálni, hogy megfelel-e az alábbi kritériumok közül legalább kettőnek: 

4.6.1 Az ügyfél az előző négy negyedévben átlagosan negyedévente legalább 10 alkalommal 50,000 EUR értékű 
ügyletet kötött az érintett piacon, 

4.6.2 Az adott jogalany pénzügyi eszközportfóliójának értéke, beleértve az abban lévő készpénzbetéteket is, 
meghaladja legalább az 500,000 eurónak megfelelő lengyel zloty értéket, 

4.6.3 Az Ügyfél a pénzügyi szektorban dolgozik vagy dolgozott legalább egy éve olyan pozícióban, amely szakmai 
ismereteket igényel a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletekről vagy az XTB által a megkötendő 
megállapodás alapján számára nyújtandó brókerszolgáltatásokról. 

4.7 A Szakmai ügyfél vagy Elfogadható szerződő fél kérésére az XTB az ilyen kérésben meghatározott körben 
lakossági ügyfélnek tekintheti, és alkalmazhatja rá a tájékoztatási kötelezettségekre és a lakossági 
ügyfelekkel való bánásmódra vonatkozó szabályokat. Ezen túlmenően az XTB saját kezdeményezésére vagy 
az érdekelt ügyfél kérésére az ügyfelet szakmai ügyfélnek vagy lakossági ügyfélnek tekintheti, ha az ilyen 
ügyfél jogosult ügyfélnek minősül, valamint a szakmai ügyfélnek minősülő ügyfelet lakossági ügyfélnek 
tekintheti.   

4.8 Az Ügyfelet e-mailben értesítik arról, hogy kérelmét megvizsgálták, a kérelem XTB általi kézhezvételétől 
számított 30 napon belül. 

 
5. Az ügyfelek egyes kategóriáira vonatkozó védelem terjedelme 

5.1 A lakossági ügyfélre a legszélesebb körű védelem vonatkozik, amely többek között a következő információk 
átadásából áll az ügyfél számára: 

5.1.1 Az összeférhetetlenség kezelésének alapvető szabályai az XTB-nél, 

5.1.2 Összeférhetetlenségi helyzet abban az esetben, ha az XTB belső szabályzata nem képes teljes mértékben 

megakadályozni, hogy az Ügyfél érdekei ne sérüljenek, 

5.1.3 Az XTB működésére vonatkozó szabályok, 

5.1.4 A megkötendő megállapodás alapján nyújtandó szolgáltatások részletei, 

5.1.5 Az adott brókerszolgáltatásban szereplő eszközök általános leírása és az azokkal járó kockázat leírása, 

5.1.6 Az XTB-nek a megbízások végrehajtására vonatkozó irányelvei, 

5.1.7 Időszakos jelentések a megállapodás teljesítéséről - egy vagy több eszközből álló portfóliókra vonatkozó 

kezelési szolgáltatások nyújtása esetén, 

5.1.8 Olyan lényeges körülmények, amelyek lehetetlenné teszik az Ügyfél megbízásának teljesítését, 

5.1.9 A termék/szolgáltatás megfelelőségének értékelése az ügyfél egyéni helyzetének figyelembevételével, 

5.1.10 A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos időszakos jelentések, nyilatkozatok és visszaigazolások. 

5.2 A szakmai ügyfelekre általában ugyanaz az XTB által nyújtott védelem vonatkozik, mint a lakossági 
ügyfelekre. 

5.3 Az elfogadható szerződő félre a legalacsonyabb szintű védelem vonatkozik. Szakmai felkészültségére 
tekintettel az XTB tájékoztatási kötelezettsége egy elfogadható ügyfél tekintetében többek között az 
összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó szabályokra, az általános kockázatleírásra és a 
szolgáltatásnyújtás általános szabályaira korlátozódik.  

 
6. Záró rendelkezések 

6.1 Az Ügyfél köteles tájékoztatni az XTB-t az olyan adatváltozásokról, amelyek befolyásolhatják az Ügyfél 
szakmai ügyfélként való kezelésének lehetőségét. 

6.2 Ez a szabályzat elérhető a weboldalon. 
 
 


