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A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény előírásaira 
figyelemmel az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél számára hátrányos érdek-
összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából szabályzatot készít. 
A Bank törvényi kötelezettsége alapján a jelen Összeférhetetlenségi politikában 
tájékoztatja Üzletfeleit az érdekkonfliktusok feltárása és kezelése érdekében 
meghatározott alapelvekről, valamint az alkalmazott jelentős eszközökről, 
eljárásokról. Az Összeférhetetlenségi politika nem tartalmazza teljes körűen az OTP 
Bank Nyrt. által a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenysége 
során alkalmazott szabályzatokat és eljárásrendeket. 
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AZ OTP BANK NYRT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJA 

 
 
 
I. Az Összeférhetetlenségi politika célja 
 
Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041585; a továbbiakban: Bank) 
tevékenysége során pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat is nyújt üzletfelei 
számára.  
 
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Bszt.) előírásaira figyelemmel a Bank az üzletfél számára hátrányos 
érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából szabályzatot készít, 
melynek jelentős alapelveit és eljárását a jelen Összeférhetetlenségi politika 
tartalmazza. Az Összeférhetetlenségi politika összefoglalóan bemutatja azokat a 
körülményeket, melyek érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, és amelyek 
az üzletfél számára hátrányos következményekkel járhatnak. Az 
Összeférhetetlenségi politika a Bszt.-ben előírt politika összefoglaló leírását 
tartalmazza, azonban nem foglalja magában teljes körűen a Bank által befektetési 
szolgáltatatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenysége során alkalmazott 
szabályzatokat és politikákat. 
 
A Bank tevékenysége során a hitelintézettől elvárt szakmai gondosságot tanúsítva a 
szolgáltatás nyújtásának minden szakaszában biztosítja az üzletfél érdekeinek 
elsőbbségét. A Bank törekszik a hosszú távú ügyfélkapcsolatok erősítésére, az 
üzletfelek elégedettségének növelésére, és az ehhez szükséges bizalom 
megteremtése érdekében szükségesnek tartja, hogy az üzletfelek érdekeinek 
védelmét megfelelően biztosítsa. 
 
A Bank az Összeférhetetlenségi politikában a befektetési szolgáltatási tevékenysége 
és kiegészítő szolgáltatásai, valamint a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásai körében 
megjelöli azokat a körülményeket, amelyek adott esetben olyan érdekkonfliktushoz 
vezetnek vagy vezethetnek, amely az üzletfélre nézve hátrányos következménnyel 
járhat, továbbá tartalmazza azon részletes eljárási szabályokat és intézkedéseket, 
amelyek lehetővé teszik az üzletfél lehetséges sérelmét eredményező 
érdekkonfliktusok, összeférhetetlenségi helyzetek megelőzését, feltárását, valamint 
kezelését.  
 
A Bank a szükséges intézkedések megtételével és megfelelő eljárások kialakításával 
törekedik annak biztosítására, hogy a Bank és az OTP Bankcsoport alkalmazottai, 
továbbá a Bankkal kapcsolatban álló személyek megismerjék és teljesítsék a belső 
szabályzatokban meghatározott követelményeket, valamint ne tanúsítsanak a 
szabályzatokban előírt rendelkezéseknek nem megfelelő magatartást. 
 
A Bank a Bszt. 43.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján a jelen 
Összeférhetetlenségi politikában tájékoztatja üzletfeleit az érdekkonfliktusok feltárása 
és kezelése érdekében alkalmazott eszközökről, valamint eljárásokról.  
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II. Értelmező rendelkezések 
 
Alkalmazott: 
az OTP Bank Nyrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes 
személy  
 
Bank: 
az OTP Bank Nyrt. 
 
Bankkal kapcsolatban álló személy: 
az Összeférhetetlenségi politika vonatkozásában a Bankkal kapcsolatban álló 
személynek minősülnek az alábbiak: 
- a Bank vezető állású személyei 
- a Bank alkalmazottai 
- a Bankkal kötött kiszervezésre vonatkozó megállapodás alapján kiszervezést 

végző és alkalmazottai 
- a Bankkal kötött közvetítői tevékenységre vonatkozó megállapodás alapján 

közvetítői tevékenységet végző, vezető állású személyei és alkalmazottai 
- a Bankkal ellenőrző befolyás révén kapcsolatban álló személy 
 
Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás: 
a Bszt. 5.§-ban befektetési szolgáltatási tevékenységként, vagy kiegészítő 
szolgáltatásként meghatározott tevékenység 
 
Bszt.: 
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 
 
Érintett személy: 
az Összeférhetetlenségi politika vonatkozásában Érintett személynek minősülnek az 
alábbiak: 

- a Bank vezető állású személyei 
- Bank alkalmazottai 
- közvetítők 
- minden olyan természetes személy, aki az adott ügylet vonatkozásában 

közvetlenül részt vesz a szolgáltatás nyújtásában, illetve  
- a megjelölt személyekkel közös háztartásban élők vagy Bszt. szerinti közeli 

hozzátartozók.  
 
Tartós adathordozó: 
olyan eszköz, amely az üzletfél 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, 
 
Üzletfél: 
az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezet, akinek/amelynek az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatást, 
kiegészítő szolgáltatást nyújt. Üzletfélnek minősül továbbá az üzletfelek 
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tájékoztatása, minősítése és a szerződéskötés előtti tájékozódási kötelezettség 
tekintetében az a személy is, aki/amely az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatását, 
illetve kiegészítő szolgáltatását igénybe kívánja venni.  
 
Vezető állású személy: 
a Bank Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai és a vezérigazgató-
helyettesek. 
 
 
III. Az Összeférhetetlenségi politika hatálya 
 
Az Összeférhetetlenségi politika a Bank befektetési szolgáltatási tevékenységével és 
kiegészítő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos helyzetekre vonatkozó elveket, 
eljárásokat és kontroll funkciókat határozza meg. Tekintettel arra, hogy a Bank 
hitelintézeti befektetési szolgáltatónak minősül az Összeférhetetlenségi politika 
hatálya továbbá kiterjed a Bank által nyújtott releváns pénzügyi szolgáltatásokra is. 
 
Az Összeférhetetlenségi politika tárgyi hatálya alá nem tartoznak azok az 
összeférhetetlenségi esetek, amelyek a Bank egyéb szolgáltatásaival vagy 
tevékenységével függnek össze.  
 
Figyelemmel az OTP Csoportra, az Összeférhetetlenségi politika figyelembe veszi a 
csoport többi tagjának üzleti tevékenységéből és szerkezetéből következő érdek-
összeütközéseket is. 
 
Az összeférhetetlenségi politika kiterjed a Bankra, a Bank alkalmazottaira, vagy a 
Bankkal kapcsolatban álló személyekre, valamint 
- a Bank és üzletfele/i 
- a Bank alkalmazottai, az Érintett személy/ek és a Bank, vagy az üzletfelek 
- az üzletfelek, vagy ügyfélcsoportok 
között felmerülő érdekkonfliktusokra, összeférhetetlenségi helyzetekre. 
 
 
IV. Az összeférhetetlenséget okozó körülmények 
 
A Bank az érdek-összeütközések kialakulásához vezető helyzeteket legalább az 
alábbi három szempont szerint vizsgálja meg: 
 
a) fogyasztóvédelmi szempontból, különös tekintettel a Bank és az üzletfél között 

fennálló információs aszimmetriára 
b) piacfelügyeleti szempontból, kitérve a bennfentes információkkal való 

visszaélés vizsgálatára 
c) prudenciális szempontból, különös tekintettel a folyamatszervezés nem kellő 

hatékonyságára, a belső kontroll rendszer, vagy a belső eljárásrendek 
hiányosságaira visszavezethető visszaélésekre. 

 
Összeférhetetlenségként kell kezelni minden olyan tényleges vagy potenciális 
érdekkonfliktust, amely az üzletfélre nézve hátrányos következményekkel járhat. A 
Bank érdekkonfliktusként többek között az alábbi eseteket vizsgálja: 
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a) a Bank vagy a Bankkal kapcsolatban álló személy az üzletfél kárára pénzügyi 
nyereséghez jut, vagy veszteséget kerül el 

b) a Banknak vagy a Bankkal kapcsolatban álló személynek érdeke fűződik 
valamely üzletfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az üzletfél 
nevében teljesített ügylethez az üzletfél érdekétől eltérő érdeke fűződik 

c) a Bank vagy a Bankkal kapcsolatban álló személy ugyanabban az ügyletben 
érdekelt, mint az üzletfél 

d) a Bank vagy a Bankkal kapcsolatban álló személy az üzletfél érdekével 
szemben másik üzletfél vagy ügyfélcsoport érdekeit részesíti előnyben 

e) Bank vagy a Bankkal kapcsolatban álló személy harmadik személytől a 
szolgáltatás üzletfélnek történő nyújtásával összefüggésben a termékre, 
szolgáltatásra meghirdetett jutalékon, díjon felül további anyagi, vagy nem-
anyagi természetű juttatást kap, vagy kapni fog. 

 
A Bank a szolgáltatások kialakítása, termékek bevezetése során törekszik arra, hogy 
érdekkonfliktus ne alakulhasson ki. Amennyiben az érdekkonfliktus lehetséges 
felmerülése nem zárható ki, akkor a Bank olyan belső szervezeti irányítási és 
szabályozási környezetet alakít ki, amelyben ezek az érdekkonfliktusok nem 
okozhatnak hátrányt az üzletfeleknek. Egyes szolgáltatások illetve egyes ügyfelek 
esetében azonban nem zárható ki, hogy az intézkedések alkalmazását követően is 
fennállnak lehetséges összeférhetetlenségi esetek. Ezeket a Bank minden esetben 
előzetesen az üzletfél tudomására hozza annak érdekében, hogy az üzletfél ennek 
tudatában dönthessen a szolgáltatás igénybevételéről.  
 
 
3. Az összeférhetetlenség kezelése 
 
A Bank tevékenysége során felmerülő tényleges vagy potenciális érdekkonfliktust, 
amely hátrányt okoz, vagy okozhat az üzletfélnek kezelni kell. A Bank az üzletfelek 
számára hátrányos érdekkonfliktusok elkerülése érdekében az érdekkonfliktus 
különös kockázatát hordozó Bankkal kapcsolatban álló és Érintett személy/ek lehető 
legnagyobb mértékű függetlenségét biztosítja, és szervezeti rendszerét, valamint 
eljárásrendjét ennek megfelelően alakítja ki, figyelemmel a Bank tevékenységére és 
méretére, valamint az üzletfélnek okozható kár súlyosságára. 
 
Ennek érdekében a Bank: 
 
a) úgy szabályozza az egyes befektetési szolgáltatási tevékenység vagy 

kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazottak közötti 
információáramlást, hogy az ellenőrizhető legyen és azzal az üzletfél számára 
a lehetséges érdek-összeütközésből adódó károkozást megelőzze,  

b) különálló ellenőrzést biztosít azon alkalmazottak számára, akik olyan 
üzletfelek nevében vagy javára végzett befektetési szolgáltatási tevékenység 
vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, akik érdekei között 
konfliktus állhat fenn, vagy akik más módon fennálló érdekkonfliktust 
jelenítenek meg, ideértve azt az esetet is, amikor ezt az üzletfél nevében vagy 
javára végzett tevékenység és a Bank saját számlájára végrehajtandó ügylet 
okozza,  

c) kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy 
összefüggést, akik olyan befektetési szolgáltatási tevékenység vagy 
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kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust 
keletkeztethet,  

d) megakadályozza, hogy az a személy, aki a befektetési szolgáltatási 
tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében nem rendelkezik 
feladattal, bármilyen módon befolyásolhassa azt az alkalmazottat, aki ilyen 
feladatot lát el,  

e) megakadályozza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy 
kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazott párhuzamosan 
ellátandó, vagy egymásra épülő feladatai ellátása során esetleg kialakuló 
érdekkonfliktus ellenőrzése akadályokba ütközzön. 

 
A Bank az Összeférhetetlenségi politikában megjelölt intézkedések és eljárások 
mellett, amennyiben ezek biztosítása nem elegendő, az összeférhetetlenségből 
fakadó kockázatok kezelésére egyéb más intézkedéseket is alkalmazhat.  
 
A Bank köteles az üzletfél tudomására hozni azon érdekkonfliktus jellegét és forrását, 
amellyel kapcsolatban hatékony kezelési eljárással nem rendelkezik, és amely az 
üzletfélnek hátrányt, kárt okozó összeférhetetlenséghez vezethet. A Bank köteles 
minden indokolt intézkedést megtenni, hogy az üzletfélnek kárt okozó 
érdekkonfliktusokat megszüntesse.  
A Bank összeférhetetlenséghez vezető érdek-összeütközésként és valószínűsíthető 
hátrányként értelmez minden olyan, befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó, 
megbízás alapján vagy a portfoliókezelés keretében megvalósuló, egymással 
versengő és azonos eszközkategóriába tartozó pénzügyi eszközökre vonatkozó 
tranzakciót, amelyek vonatkozásában a forgalom után a Bank ösztönzőt kér vagy 
fogad el, és az ösztönző mértéke vagy kiszámításának módja a szolgáltatás 
nyújtását megelőzően nem került az üzletfél részére feltárásra. 
A Bank kizárólag abban az esetben tekintheti az összeférhetetlenség kezelési 
módjának az ezen helyzetről szóló ügyfél-tájékoztatást, ha az összeférhetetlenség 
természete és jellemzői nem teszik lehetővé a hatékony kezelést. Az 
összeférhetetlenségről az üzletfélnek nyújtott tájékoztatásnak írásban vagy más 
tartós adathordozón keresztül kell megvalósulnia, és kellő mélységűnek kell lennie 
ahhoz – különös tekintettel az üzletfél minősítésére –, hogy az üzletfél annak 
ismeretében dönthessen a befektetési szolgáltatás igénybevételéről.   
 
A Bank az összeférhetetlenségi helyzetek feltárására, megelőzésére és kezelésére 
különösen az alábbi eljárásokat és intézkedéseket alkalmazza: 
 
a) A Bank független compliance/megfelelési funkcióval és szervezettel 

rendelkezik, melynek feladata többek között az érdekkonfliktusok, 
összeférhetetlenséget eredményező helyzetek feltárása, megelőzése és 
kezelése. 

b) A Bank olyan belső eljárásokat alkalmaz, melyek az új termék, szolgáltatás 
bevezetése, vagy a szolgáltatás új ügyfélcsoportra történő kiterjesztése 
esetében biztosítják az érdekkonfliktusok feltárását és azonosítását. 

c) A Bankon belül szervezeti elkülönítés alkalmazása, amely megvalósulhat a 
szervezeti egységek fizikai elkülönítésével, továbbá egyéb módon, különösen 
az információs hozzáférésre vonatkozó korlátokat, a szervezeten belüli 
vezetési és ellenőrzési struktúrát, illetve a megfelelő mértékű függetlenség 
biztosításával.  
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d) A Bank a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő és hatékony belső 
szabályzatokkal, eljárásokkal rendelkezik, hogy a bennfentes kereskedelmet, 
az ügyfelek törvény által védett titkával, vagy egyéb bizalmas információval 
történő visszaéléseket megakadályozza. Ennek érdekében – többek között – 
az alkalmazottak saját számlára történő ügyleteit a jogszabály által 
meghatározott módon és körben nyilvántartja. 

e) A pénzügyi eszközökkel történő kereskedés nyomon követése, valamint a 
bennfentes információk átadásnak ellenőrzése annak érdekében, hogy a Bank 
alkalmazottai az információval ne éljenek vissza a tőkepiac más szereplőinek 
hátrányára a saját, vagy a Bank számláján történő kereskedés során. 

f) A Bank az üzletfelek megbízásait a Végrehajtási politikában meghatározottak 
szerint teljesíti. A Végrehajtási politika biztosítja, hogy a lehetséges 
érdekkonfliktusok a megbízások teljesítése során elkerülhetőek legyenek és a 
végrehajtást az üzletfelek számára előre ismert módon és feltételek mellett, 
átláthatóan történjen. 

g) A Bank a belső ösztönzési rendszerét úgy alakítja ki, hogy az eljárás minden 
szakaszában az ügyfélérdek elsődlegessége érvényesüljön. A belső 
eljárásrendek alkalmazásával a Bank biztosítja az üzletfelek, vagy 
üzletfélcsoportok egyenlő elbánásban való részesítését. 

h) A befektetési szolgáltatási tevékenységgel és a kiegészítő szolgáltatással 
kapcsolatban a Bank harmadik fél részéről nem élvezhet előnyöket, illetve 
nem biztosíthat előnyt harmadik fél számára, kivéve, ha az az üzletfél 
érdekében történik. Az üzletfél érdekében végzett tevékenység kapcsán 
kapott előnyökről a Bank hirdetményben ad tájékoztatást az üzletfelei részére. 

i) A Bank befektetési elemzési tevékenységet a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény befektetési ajánlásra vonatkozó szabályai szerint végez. 

j) Az üzletfelek tájékoztatása a Bank összeférhetetlenségi helyzetek feltárása és 
kezelése során alkalmazott alapelvekről és eljárásokról. Amennyiben a 
lakossági vagy leendő lakossági ügyfél minősítésű üzletfél további 
tájékoztatást kér az Összeférhetetlenségi politikával kapcsolatban, akkor azt 
részére a Bank alkalmazottai megadja. Az Összeférhetetlenségi politika a 
Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat része, így azzal azonos 
módon elérhető az üzletfelek számára. 

k) Az üzletfelek tájékoztatása a szolgáltatásokkal, termékekkel, azok feltételeivel 
kapcsolatban, a tájékoztatás során a jogszabályi és fogyasztóvédelmi 
előírások és ajánlások betartása. 

l) A Bank alkalmazottai vonatkozásában a saját befektetési tevékenység, a 
külső érdekeltségekben való részesedésük, valamint további munkaviszony, 
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének ellenőrzése. 

m) A Bank alkalmazottainak vonatkozásában az anyagi és nem-anyagi 
természetű juttatások nyújtásnak és elfogadásának szabályozása. 

n) A Bank alkalmazottainak oktatása az érdekkonfliktus és az 
összeférhetetlenségi helyzetek felismerése, megelőzése , továbbá hatékony 
kezelése érdekében. 

o) A Bank a letétkezelés kiegészítő szolgáltatás nyújtása mellett  értékelői és a 
nettó eszközérték-számítási funkciót is ellát, erre figyelemmel a Bank 
gondoskodik a 2014. évi XVI. törvényben az összeférhetetlenség feltárása, 
kezelése és nyilvánosságra hozatala tekintetében előírtak betartásáról. 
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VI. A Bank eljárása 
 
A jogszabályi követelmények, felügyeleti elvárások, valamint az üzleti életben 
alkalmazott legjobb gyakorlat figyelembe vétele mellett a Bank megfelelő belső 
szabályozást alakít ki, mely biztosítja az érdekkonfliktusok, összeférhetetlenségi 
helyzetek feltárását és hatékony kezelését. 
A Bank az érintett szervezeti egységek közreműködésével figyelemmel kíséri a 
felmerülő érdekkonfliktusokat, megfogalmazza az egyes érdekkonfliktusok általános 
típusait, lehetséges eseteinek körét, valamint az ebből fakadó összeférhetetlenségi 
kritériumokat, továbbá az azok kezelésére alkalmazott eljárásokat, és 
intézkedéseket. 
 
Az új termék, szolgáltatás bevezetése, vagy a szolgáltatás új ügyfélcsoportra történő 
kiterjesztése esetében az üzleti feltételek kidolgozásáért felelős szervezeti 
egységnek a termékkel kapcsolatos érdekkonfliktusokat is fel kell tárnia, és, 
amennyiben azok összeférhetetlenséget eredményeznek, akkor azok kezelésére 
hatékony eljárást kell javasolnia. Az érdekkonfliktus azonosítása esetén a 
Compliance és Biztonsági Igazgatóságot értesíteni kell, és a Compliance és 
Biztonsági Igazgatóság részt vesz az összeférhetetlenség kezelésére javasolt eljárás 
kidolgozásában. 
 
A Bank a Bszt. szerinti Összeférhetetlenségi nyilvántartást vezet az általa végzett 
azon befektetési szolgáltatásokról, illetve kiegészítő szolgáltatásokról, továbbá 
ezekkel összefüggő pénzügyi tevékenységről, amelyek olyan tényleges, vagy 
potenciális érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, amely az üzletfélre nézve 
hátrányos következménnyel járhat. A Bszt. szerinti Összeférhetetlenségi 
nyilvántartás tartalmazza az azonosított érdekkonfliktusok kezelése érdekében 
alkalmazott intézkedéseket és eljárásokat. 
 
A Bank biztosítja a Bszt. szerinti Összeférhetetlenségi nyilvántartás folyamatos 
vezetését a bejelentések alapján vagy egyéb módon feltárt további érdekkonfliktusok 
esetében, valamint a feltárt érdekkonfliktusok, az alkalmazott intézkedések 
változása, módosításai vonatkozásában. 
 
A Bank az Összeférhetetlenségi Politikát és a Bszt. szerinti Összeférhetetlenségi 
nyilvántartást legalább évente, azonban indokolt esetben ezen kívül is felülvizsgálja. 
 
Az összeférhetetlenségi helyzetekkel kapcsolatos Bankon belüli feladatok 
koordinálásáért, valamint a Bszt. szerinti Összeférhetetlenségi nyilvántartás 
vezetéséért a Bank Compliance és Biztonsági Igazgatósága a felelős. 
 
Az Összeférhetetlenségi politikát érintő kérdés, észrevétel esetén a Bank készséggel 
nyújt további részletes tájékoztatást. 
 
 
OTP Bank Nyrt. 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. 
Tel.: 1-20/30/70-3666666 
 +36-40-3666666 
Honlap: www.otpbank.hu 


