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Hivatkozva a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 

az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényre 

(Bszt.) a következőkről értesítjük Tisztelt Üzletfeleinket. 

 

1. A Bszt. szerinti kiszervezés  

Az OTP Bank Nyrt. a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenysége és 

kiegészítő szolgáltatása körében kiküldésre kerülő egyes számlakivonatok, 

egyenlegértesítők és egyéb értesítő levelek elkészítésével és postázásával – mint a  

Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 2. Cikk 3. pontja 

szerinti kiszervezett tevékenységgel – a MONICOMP Zrt.-t (a MONOPOST Kft. 

jogutódja; székhely: 1139 Budapest, XIII., Petneházy u. 46-48.; nyilvántartásba vette 

a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-046752 számon) bízta meg. 

Az OTP Bank Nyrt. a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységével és 

kiegészítő szolgáltatásaival összefüggésben, az e tevékenység végzéséhez 

szükséges szoftverrendszer supportálásával és a szoftverrendszer üzemeltetés 

támogatásával (rendszerkövetési és egyedi support feladatok ellátásával) – mint a 

Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 2. Cikk 3. pontja 

szerinti kiszervezett tevékenységgel – a DORSUM Informatikai Fejlesztő és 

Szolgáltató Zrt.-t (székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 5-7. 3. em. 18., 

nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-044594 

számon) bízta meg. 

Az OTP Bank Nyrt. a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységével és 

kiegészítő szolgáltatásaival összefüggésben a 600/2014/EU rendelet (MiFIR) 20-21. 

cikkével összhangban a KELER Zrt.-n mint jóváhagyott közzétételi mechanizmuson 

(ún. APA) keresztül  hozza nyilvánosságra egyes ügyleteknek a jogszabályban 

meghatározott kereskedési adatait. Ezzel összefüggésben az OTP Bank Nyrt. a 

KELER Központi Értéktár Zrt.-től (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 70-72., 

nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-042346 

számon) a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 2. Cikk 3. 

pontja szerinti kiszervezés keretei között olyan – az APA szolgáltatáshoz képesti – 

többletszolgáltatást vesz igénybe, amely alapján a KELER Zrt. meghatározza, hogy a 

jelentési kötelezettség alá tartozó ügyletek kapcsán mely ügyletkötő felet terheli 

közzétételi kötelezettség (ún. APA szűrési többletszolgáltatás). 
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Az OTP Bank Nyrt. a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységével és 

kiegészítő szolgáltatásaival összefüggésben a 600/2014/EU rendelet (MiFIR) 14. és 

18. cikke szerint, mint meghatározott pénzügyi eszközök vonatkozásában rendszeres 

internalizáló, a Regionális Treasury Igazgatóság kötelező érvényű jegyzéseinek 

közzétételét a KELER Zrt., mint jóváhagyott közzétételi mechanizmus (ún. APA) által 

nyújtott szolgáltatáson keresztül biztosítja (pre-trade transparency). Ezzel 

összefüggésben az OTP Bank Nyrt. a KELER Központi Értéktár Zrt.-t (székhely: 

1072 Budapest, Rákóczi út 70-72., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága Cg. 01-10-042346 számon) a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 

alapuló rendeletének 2. Cikk 3. pontja szerinti kiszervezett szolgáltatás nyújtásával 

bízta meg.  

 

2. A Bszt. szerinti közvetítők 

Az OTP Bank Nyrt. a Bszt. 4. §-a (2) bekezdésének 30a. pontja szerinti függő 

ügynökként az OTP Hungaro-Projekt Kft.-t (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 

26-28.; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: Cg. 01-

09-708174) közvetítői szolgáltatásait veszi igénybe Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pont 

szerinti megbízás felvétele és továbbítása, a Bszt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

megbízás végrehajtása az ügyfél javára, és a Bszt. 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti 

saját számlás kereskedés befektetési szolgáltatások keretében az OTP Bank Nyrt. 

Regionális Treasury Igazgatóságának ügyfeleinek vonatkozásában. 

Az OTP Bank Nyrt. a Bszt. 4. §-a (2) bekezdésének 30a. pontja szerinti függő 

ügynökként az Invescom Capital Markets Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti 

út 83. I. em.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 

Cg.01-09-296586) közvetítői szolgáltatásait veszi igénybe a Bszt. 5. § (1) bekezdés f) 

pontja szerinti pénzügyi eszköz elhelyezésére az eszköz (értékpapír vagy egyéb 

pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési 

garanciavállalás); a Bszt. 5.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti pénzügyi eszköz 

elhelyezésére az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás 

nélkül; továbbá a Bszt. 5.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti, a tőkeszerkezettel, üzleti 

stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadásra és szolgáltatásra. 

Az Invescom Capital Markets Kft. az OTP Bank Nyrt., mint Megbízó Üzletfelei vagy 

jövőbeni Üzletfelei számára befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy 

kiegészítő szolgáltatás nyújtását a Megbízó teljes körű és feltétel nélküli 
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felelősségére elősegítő, a Bszt. 111. § (1) bekezdésében hivatkozott, a Megbízó 

ügyfeleinek pénze, illetve eszköze kezelésével és a Megbízó kockázatára önálló 

kötelezettségvállalással nem járó közvetítői tevékenységet végez. 

 

OTP Bank Nyrt. 


