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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Kérjük, engedje meg, hogy a sikeres és eredményes együttműködéshez feltétlenül szükséges jogszabályi 

kötelezettség teljesítésére felhívjuk a tisztelt figyelmét. 

 

Társaságunk – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – köteles megtagadni 2015. január 1-től azon 

ügyfelei ügyleti megbízásait, akik 2014. év végéig a hatályos jogszabálynak megfelelően nem nyilatkoznak a 

tényleges tulajdonos(ok) személyéről. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a tényleges tulajdonos fogalmában történő törvényi változások miatt azon 

ügyfelek jelentős részénél is szükség van az érintett természetes személy(ek) beazonosítására, akik a 

törvénymódosítás előtti nyilatkozattételi kötelezettségüknek már eleget tettek! 

A tényleges tulajdonos fogalma nem azonos a tulajdonos vagy résztulajdonos fogalmával. A nyilatkozatra 

vonatkozó részletesebb információkat jelen levelünk „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat” elnevezésű 

mellékletében és annak kitöltési útmutatójában, valamint jelen levelünk végén található gyakori kérdések között 

talál. 

 

Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy Társaságunk – Ügyfelei befektetési céljainak elérése, valamint jogainak és 

törvényes érdekeinek védelme céljából – új MiFID Kérdőívet vezet be. Társaságunk ezen kérdőíven keresztül 

méri fel az Ön (pénzügyi) helyzetét, termék-ismereteit és kockázatvállalási hajlandóságát, valamint a konkrét 

ügylet megfelelőségét. Kérjük, töltse ki a www.erstebroker.hu oldalon elérhető MiFID Kérdőívet, majd a 

kinyomtatást követően aláírva a tényleges tulajdonosi nyilatkozattal együtt juttassa el számunkra. A kérdőív 

kitöltése kiemelt fontosságú, segítségével Társaságunk kellő információ birtokában könnyebben találja meg az 

Ön számára leginkább megfelelő befektetési terméket, konstrukciót. 

Amennyiben rendelkezik NetBroker hozzáféréssel, kérdőívét az online rendszerünkben is kitöltheti! 

 

Kérjük a csatolt nyilatkozatot kitöltve és aláírva legkésőbb november 21-ig juttassa vissza Társaságunkhoz: 

 személyesen bármely Erste bankfiókba vagy a fenti címen található központunkba vagy  

 postán az alábbi címre: Erste Befektetési Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 

 

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban kérem hívja Ügyfélszolgálatunkat a  

+36 1 23 55 151-es telefonszámon. 

 

Budapest, 2014. október 31. 

 

Tisztelettel: 

Erste Befektetési Zrt. 
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GYAKORI KÉRDÉSEK 

A nyilatkozatban a következő adatokat szükséges megadni: 

 tényleges tulajdonos(ok) neve (mindenképp természetes személyt szükséges megadni), 

 születési neve, 

 lakcíme, 

 állampolgársága. 

 

Az alábbi szervezetek esetében vezető tisztségviselőnek minősül:  

 lakásszövetkezet: igazgatóság elnöke, ügyvezető elnök, 

 egyesülés: igazgató 

 erdő-birtokossági társulat: elnök 

 egyesület: elnökség vagy elnök 

 szövetség: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő) 

 szövetkezetek: igazgatóság elnöke és tagjai, ügyvezető elnök 

 ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, közjegyzői iroda: irodavezető 

 Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet: ügyintéző szerv elnöke 

 pártok: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő) 

 kamarák, egyéb köztestületek: elnök 

 szakszervezetek: elnök 

 külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe: vezető tisztségviselő 

 egyházak és egyházi intézmények: a szervezeti felépítésének ismeretében határozható meg. 

 

Meghatározó befolyással rendelkezik az a személy, aki tag vagy részvényes, és jogosult a vezető 

tisztségviselők vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy más 

tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel 

azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, 

hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 

 

Amennyiben egy jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy, akkor a tulajdonos jogi személy tényleges 

(természetes személy) tulajdonosait kell feltüntetni az ügyfél természetes személy tényleges tulajdonosaiként, 

addig míg egy – akár több vállalkozáson átívelően – nem találunk egy olyan magánszemélyt, aki – akár közvetve 

– legalább 25 %-os részesedéssel rendelkezik. (Pl. Ha A Kft-nek B Kft. a tulajdonosa, akkor a B Kft. tényleges 

tulajdonosait kell feltüntetni az A Kft. tényleges tulajdonosaiként.) Ha nincs ilyen személy, akkor a vezető 

tisztségviselő a tényleges tulajdonos. 

 


