
 

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója 

This message and any attachments may contain 
confidential information intended solely for the 
recipient. If you are not the recipient of this 
message, please notify the sender immediately 
and delete the message from your system. 

Ez az üzenet és bármely melléklete bizalmas 
információkat tartalmazhat, ami kizárólag a 
címzettnek szól. Amennyiben nem Ön ennek az 
üzenetnek a címzettje, kérjük azonnal értesítse a 
feladót, és az üzenetet törölje a rendszeréből. 

Pursuant to the Commission-delegated regulation 
2017/565/EU the content of this document shall 
be considered as an objective or independent 
explanation, thus an investment research, 
furthermore, pursuant to Directive 2014/596/EU 
of the European Parliament and of the Council, 
this document shall be considered as investment 
recommendation. OTP Bank Plc. intends to make 
this document available to its clients or to the 
public, or to make it accessible to other persons in 
a way that allows this document to be 
disseminated to the public. 

Jelen dokumentumban közölt megállapítások az EU 
Bizottság 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete alapján objektív vagy független 
magyarázatnak, azaz befektetéssel kapcsolatos 
kutatásnak minősül, továbbá az Európai Parlament és 
a Tanács 596/2014/EU rendelete szerint befektetési 
ajánlásnak minősül. A jelen dokumentumot OTP Bank 
Nyrt. az ügyfelei vagy a nyilvánosság körében kívánja 
terjeszteni, vagy más személyek számára oly módon 
biztosít hozzáférést, amely alapján jelen 
dokumentum nyilvánosságra kerülhet. 

This document was prepared based on sources 
available to the public and widely believed to be 
reliable. Additional information may be available 
on request from the sender of the message about 
the identity of the persons involved in the 
preparation of this document and the relevant 
sources of data, facts and information used in the 
preparation of this document. Although the 
information in this document has been prepared 
in good faith from sources that OTP Bank Plc. 
believes to be reliable, we do not represent or 
warrant its accuracy or completeness. This 
document represents the opinion and estimations 
of analysts at OTP Bank Plc. as a professional 
judgment based on publicly available data at the 
time when the document was prepared and are 
therefore subject to change thereafter without 
notice. Furthermore there can be no guarantees 
that any market developments will unfold as 
forecasted. Opinions and estimates constitute our 
judgment and are subject to change without 
notice. You may receive different 
recommendation from the staff of OTP Bank Plc., 
in particular if you are provided investment advice 
based on an investment advice agreement.  

Jelen dokumentum nyilvánosság számára 
hozzáférhető és széles körben megbízhatónak hitt 
forrásokon alapul. A jelen dokumentum 
elkészítésében részt vevő személyek kilétéről, a 
felhasznált adatok, tények, információk lényeges 
forrásairól az üzenet feladójától kérhet bővebb 
tájékoztatást. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen 
hagyatkozott olyan forrásokra a dokumentum 
elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, 
semmilyen szavatosságot, jótállást vagy 
kötelezettséget nem vállal azért, hogy a 
dokumentumokban foglalt adatok pontosak és 
teljesek. A dokumentumban megjelenő vélemények 
és becslések nyilvánosan elérhető adatok alapján, az 
OTP Bank Nyrt. munkatársainak a dokumentum 
készítésének idején irányadó megítélésein alapulnak, 
szakmai megítélésüket tükrözik, amelyek a jövőben 
külön értesítés nélkül is változhatnak. Továbbá nincs 
garancia arra vonatkozóan sem, hogy valamely piaci 
fejlemény az előrejelzéseknek megfelelően alakul. Ön 
ettől eltérő ajánlást is kaphat az OTP Bank Nyrt. 
munkatársaitól, különösen abban az esetben, 
amennyiben megkötött befektetési tanácsadási 
szerződés alapján befektetési tanácsadási 
szolgáltatást vesz igénybe. 
  

Information herein reflects the market situation 
at the time of writing. It provides only momentary 
information and may change as market conditions 
and circumstances develop. OTP Bank Plc. shall 
have no liability for the information contained in 

A tájékoztatás a dokumentum készítésének idején 
irányadó piaci helyzetet tükrözi, azonban az 
információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és 
a piaci viszonyokkal, körülményekkel 
megváltozhatnak. Az OTP Bank Nyrt. nem vállal 



 

this for any loss or damage whether direct, 
indirect, financial, economic, or consequential, 
whether or not caused by the negligent act or 
omission of OTP Bank Plc., provided that such 
limitation of liability shall not apply to any liability 
which cannot be excluded or limited under the 
applicable law. 

felelősséget az ebben foglalt információkért 
semmilyen közvetlen, közvetett, pénzügyi, gazdasági 
vagy következményes veszteségért vagy kárért, 
függetlenül attól, hogy azt az OTP Bank Nyrt. 
gondatlan cselekedete vagy mulasztása okozta-e, 
feltéve, hogy a felelősség ilyen korlátozása nem 
vonatkozik olyan felelősségre, amelyet az 
alkalmazandó törvény nem zárhat ki vagy korlátozhat. 

This communication does not contain a 
comprehensive analysis of the described issues; it 
is only for information purposes. No part, chapter, 
or the entirety of this information shall be 
considered as investment advice, not even if any 
part of this document contains a description of a 
certain financial instrument in terms of its 
possible price or yield development, and the 
related investment options. This information shall 
not be considered as legal, tax or accounting 
advice. 

Jelen dokumentum nem tartalmazza a leírt kérdések 
átfogó elemzését, csak tájékoztatási célokat szolgál. A 
dokumentum egyetlen része, fejezete vagy egésze 
sem tekinthető befektetési tanácsadásnak, még akkor 
sem, ha a dokumentum bármely része tartalmaz egy 
adott pénzügyi eszköz leírását annak lehetséges ár- 
vagy hozamvárakozása szempontjából, illetve a 
kapcsolódó befektetési lehetőségeket. Jelen 
dokumentáció nem tekinthető jogi, adóügyi vagy 
számviteli tanácsnak. 

Additional information may be available on 
request from the sender of the message about 

a) if OTP Bank Plc. holds net long or short 
positions that exceed 0.5% threshold of 
the issuer's total registered capital; 

b) if the issuer(s) of the product(s) 
mentioned in this document hold(s) more 
than 5% of OTP Bank's registered capital; 

c) if OTP Bank Plc. is a market maker or 
liquidity provider in the financial 
instrument that is discussed in this 
document; 

d) if OTP Bank Plc. was a lead-manager 
(organizer) or joint lead manager 
(organizer) of any public placement of the 
issuer's financial instruments (e.g. 
securities) in the previous 12 months; 

e) if OTP Bank Plc. is a party of the 
agreement with the issuer regarding 
investment services defined in Sections A 
and B of Annex 1 of Directive 2014/65/EU; 

f) whether proprietary models was used in 
the preparation of the document; 

g) the length of time of the investment to 
which the document relates are 
adequately explained and any 
appropriate risk warning, which shall 
include a sensitivity analysis of the 
assumptions, is indicated; 

h) a reference to the planned frequency of 
updates to the document; 

Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy 
a) az OTP Bank Nyrt. rendelkezik-e az ajánlásban 

érintett kibocsátó teljes jegyzett tőkéjének 
0,5%-át kitevő küszöböt meghaladó nettó 
hosszú vagy rövid pozícióval; 

b) az ajánlásban érintett pénzügyi eszköz 
kibocsátója rendelkezik-e az OTP Bank Nyrt. 
teljes jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó 
részesedéssel; 

c) az OTP Bank Nyrt. az ajánlás tárgyát képező 
pénzügyi eszköz tekintetében árjegyzőként vagy 
likviditás biztosítójaként jár-e el; 

d) az OTP Bank Nyrt. az ajánlással érintett 
kibocsátó bármely nyilvános kibocsátásának 
vezető szervezője vagy társ-vezetőszervezője 
volt-e az elmúlt 12 hónapban; 

e) az OTP Bank Nyrt. a 2014/65/EU irányelv I. 
mellékletének A. és B. szakaszában 
meghatározott befektetési szolgáltatások 
nyújtására vonatkozóan a kibocsátóval között 
megállapodásnak részes fele-e; 

f) a dokumentum készítésekor sor került-e 
oltalmazott modellek használatára; 

g) befektetésnek az időtartamára vonatkozó 
megfelelő magyarázat, amelyre a dokumentum 
vonatkozik, valamint a feltételezések 
érzékenységi elemzését is magában foglaló 
megfelelő kockázati figyelmeztetések 
feltüntetése; 

h) a dokumentum aktualizálásának tervezett 
gyakorisága; 



 

i) an indication of the relevant date and 
time for any price of the mentioned 
financial instruments; 

j) where a recommendation differs from 
any of their previous recommendations 
concerning the same financial instrument 
or issuer that has been disseminated 
during the preceding 12-month period, 
the change(s) and the date of that 
previous recommendation are indicated; 

k) a list of all their recommendations on any 
financial instrument or issuer that were 
disseminated during the preceding 12-
month period. 

i) említett, pénzügyi eszközökre vonatkozó 
árfolyamok vonatkozó napjának és időpontjának 
megjelölése; 

j) amennyiben az ajánlás eltér az ugyanazt a 
pénzügyi eszközt vagy kibocsátót érintő, az előző 
12 hónapos időszakban terjesztett korábbi 
ajánlásoktól, a módosítások és a korábbi ajánlás 
dátumának feltüntetése; 

k) a bármely pénzügyi eszközre vagy kibocsátóra 
vonatkozó, az előző 12 hónapos időszakban 
terjesztett összes ajánlásuk listája 

a jelen üzenet feladójától kérhető. 

OTP Bank Plc. has developed appropriate internal 
procedures for (i) the personal transactions and 
tradings of financial analysts and other relevant 
persons, (ii) the physical separation of the 
financial analysts involved in the production of 
investment research and other relevant persons; 
moreover, information barriers have been 
implemented, (iii) for accepting and managing 
incentives and remuneration. 

OTP Bank Nyrt. megfelelő belső szabályozást alakított 
ki (i) a pénzügyi elemzők és más releváns személyek 
személyes ügyleteire és kereskedésére, (ii) a 
befektetéssel kapcsolatos kutatás előállításában részt 
vevő pénzügyi elemzők és más releváns személyek 
esetében a fizikai elkülönítés biztosítása, továbbá 
információs korlátok meghatározása, (iii) az 
ösztönzők, juttatások elfogadására és kezelésére 
vonatkozóan. 

OTP Bank Plc. maintains a conflict of interest 
policy and it keeps such records, and is has 
requirements that regulate the transmission of 
bank secrets and securities secrets, which 
requirements shall be considered as the effective 
internal organizational and management 
solutions as well as information barriers to 
prevent or manage conflicts of interest. The 
remuneration of the person(s) participating in 
preparing the recommendation is not directly 
related to the transactions carried out as part of 
the investment services specified in Sections A 
and B of Annex 1 of Directive 2014/65/EU, or to 
transactions carried out by them or by other legal 
entities of the same group or to trading fees that 
they or another legal person of the same group 
receive. 

Az OTP Bank Nyrt. összeférhetetlenségi politikával és 
nyilvántartással, valamint bank- és értékpapírtitok 
átadásának rendjére vonatkozó előírásokkal 
rendelkezik, melyek az összeférhetetlenség 
megelőzésére és elkerülésére szolgáló hatékony 
belső szervezeti és igazgatási megoldásoknak 
valamint információs korlátoknak minősülnek. Az 
ajánlás elkészítésében részt vevő személyek díjazása 
nem kapcsolódik közvetlenül a 2014/65/EU irányelv I. 
mellékletének A. és B. szakaszában meghatározott 
befektetési szolgáltatások keretében teljesített 
ügyletekhez, vagy általa vagy ugyanazon csoporthoz 
tartozó más jogi személy által teljesített ügyletekhez, 
kereskedési díjakhoz, amelyet ő maga vagy az 
ugyanazon csoporthoz tartozó más jogi személy kap. 
 

Please be informed that, irrespective of the 
statements of this investment research, OTP Bank 
Plc. is entitled to deal or trade as market maker, 
acting in good faith and in accordance with the 
usual way of market-making, with the financial 
instruments distributed by the issuer(s) specified 
in this document, as well as to provide other 
investment activities or ancillary (investment) 
services, and/or other financial or ancillary 
financial services to the issuer and other persons.  

Tájékoztatjuk, hogy jelen befektetési kutatásban 
foglaltaktól függetlenül az OTP Bank Nyrt. 
jóhiszeműen és a piacképzés szokásos módja szerint 
jogosult kereskedni vagy árjegyzőként eljárni a 
kibocsátó(k) által forgalmazott pénzügyi 
eszközz(ökk)el kapcsolatosan, valamint egyéb 
befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy 
kiegészítő szolgáltatást és/vagy egyéb pénzügyi vagy 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani a 
kibocsátó és más személyek számára. 



 

 

This document shall not be a basis for any further 
analysis in relation to the financial instruments 
contained therein. Any reference in this 
document to the future distribution of a financial 
instrument shall be construed as indicative, 
preliminary and informative, and any analysis of 
such financial instrument is exclusively based on 
publicly available information listed in the 
respective prospectus or announcement. The 
content of this document shall not imply that OTP 
Bank Plc. acts as an agent, a fiduciary, or an 
advisor to, or on behalf on, any prospective 
purchaser of the financial instruments discussed 
herein. 

A jelen dokumentum semmilyen további elemzés 
alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi 
eszközök vonatkozásában. Amennyiben a 
dokumentum bármely pénzügyi eszköz jövőbeni 
forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, 
előzetes és tájékoztatási célokat szolgál, és egy ilyen 
pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag 
azokon a nyilvános információkon alapul, amelyek a 
vonatkozó tájékoztatóban vagy hirdetményben 
találhatók. A jelen dokumentumban foglaltak nem 
jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, 
megbízottként vagy bármely más módon járna el 
bármely olyan jövőbeni befektető javára vagy 
nevében, amely a jelen tájékoztatóban 
meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni. 

For certain persons, access to the products and/or 
services discussed in this document may not be 
granted, or it may be limited. The act of preparing 
this document by OTP Bank Plc., its uploading to 
the website, its publication may under no 
circumstances be considered as OTP Bank Plc.'s 
intention to make available product and/or 
service information in the prospectus to persons 
whom any country or state prohibits from having 
or obtaining the given product and/or service, 
including the promotion and the advertisement 
thereof. This communication and any of the 
financial instruments and information contained 
herein are not intended for the use of private 
investors in the UK and US. OTP Bank is not 
allowed to provide direct investment services to 
US investors.  

Bizonyos személyek számára nem biztosított vagy 
csak korlátozott hozzáférés biztosított a jelen 
dokumentumban szereplő termékekhez és/vagy 
szolgáltatásokhoz. A jelen dokumentum OTP Bank 
Nyrt. általi elkészítése, honlapra történő feltöltése, 
nyilvánosságra hozatala semmilyen körülmények 
között nem tekinthető úgy, hogy az OTP Bank Nyrt. 
szándéka arra irányulna, hogy a tájékoztatóban 
szereplő termékekre és/vagy szolgáltatásokra 
vonatkozó információt tegyen elérhetővé olyan 
személyek részére, akikre nézve valamely ország vagy 
állam az adott termék és/vagy szolgáltatás 
igénybevételét, megszerzését, valamint azokra 
vonatkozó hirdetést tiltja vagy korlátozza. Ez a 
dokumentum, valamint az abban foglalt pénzügyi 
eszközök és információk nem az Egyesült Királyságban 
és az Egyesült Államokban működő magánbefektetők 
számára készültek. Az OTP Bank Nyrt. nem nyújthat 
közvetlen befektetési szolgáltatásokat amerikai 
befektetőknek.  

This publication contains generic presentation of 
information and knowledge, thus it does not take 
into account the individual clients' unique and 
special interests, circumstances or objectives, 
financial condition, or their ability and willingness 
to take risks thus, therefore in the absence of a 
personal recommendation, it does not constitute 
investment advice. Therefore please contact our 
staff or contact your banking consultant for advice 
before you make an investment decision. The 
assessment and the consideration of the 
individual circumstances is provided by the 
suitability and compliance tests that assess 
clients' financial knowledge, experience, risk-

Jelen dokumentum általános jellegű ismertetést, 
ismereteket tartalmaz, nem veszi figyelembe az egyes 
befektetők egyedi, speciális igényeit, körülményeit és 
céljait, pénzügyi helyzetét, illetve kockázatvállaló 
képességét és hajlandóságát, így személyre szóló 
ajánlás hiányában nem minősül befektetési 
tanácsadásnak. Ezért kérjük, a befektetése előtt 
kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz, vagy 
keresse fel banki tanácsadóját. Az egyedi 
körülmények értékelését és figyelembe vételét az 
ügyfelek pénzügyi ismereteit, tapasztalatait, 
kockázatviselő képességét felmérő alkalmassági és 
megfelelési tesztek, valamint a célpiac vizsgálata 
biztosítják.  



 

taking abilities, as well as the examination of the 
target market.  

The information presented herein is not perfectly 
accurate or complete. You can get more detailed 
information about the products and services at 
the OTP Bank Plc.'s branches and at www. 
otpbank.hu website. Before making an informed 
decision to invest and to use the services, please 
carefully read through all documents, including 
the documentation, prospectus, regulations, 
terms and conditions, announcements and key 
information documents for that product/service, 
and carefully consider the subject, the risk, the 
fees and costs of your investment, the possibility 
of any loss, and seek information about the tax 
regulations regarding the product and the 
investment. The prices of financial instruments 
and securities are changing, outrights sales are 
realized at then current market prices, which may 
involve losses. The information and opinions in 
this document do not substitute or take the place 
of the issuance documentation for the given 
financial assets (e.g. prospectus, fund 
management rules), or their brochures or 
announcements. 

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes 
információkat kaphat a termékekről és 
szolgáltatásokról az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és 
a www.otpbank.hu internetes oldalon. Kérjük, hogy 
befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az 
adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó 
dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, 
szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós 
listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje 
befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat 
és költségeket, az esetleges veszteség 
bekövetkezésének lehetőségét, valamint 
tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos 
adójogi jogszabályokról. A pénzügyi eszközök, az 
értékpapírok árfolyama változik, az azonnali 
értékesítésre aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely 
akár árfolyamveszteséggel is járhat. A jelen 
dokumentumban megjelölt információk, vélemények 
nem helyettesítik és nem pótolják az adott pénzügyi 
eszközökre vonatkozó kibocsátási dokumentációt (pl. 
tájékoztató, kezelési szabályzat), valamint a 
termékismertetőket, hirdetményeket. 

The client assumes total responsibility and risk for 
any specific decision or investment, OTP Bank Plc. 
shall not be held responsible for the effectiveness 
of investment decisions or for reaching your 
purpose, nor for the individual investment 
decision made based on this document or any 
part thereof, or for their consequences. 
Investments in financial instruments carry a 
certain degree of risk, which may affect the 
effectiveness of the investment decision, and 
investors may not receive the whole amount they 
had expected the investment to yield in their 
investment targets; they may not preserve even 
the invested amount, therefore the invested 
capital might even decrease, be wholly lost, or 
even lead to additional payment obligation. 

Jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott 
konkrét egyedi döntések, illetve befektetések 
kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt.-t nem 
terheli felelősség a befektetési döntések 
eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél 
eléréséért, sem az e dokumentum vagy annak 
bármely része alapján hozott egyedi befektetési 
döntésért, sem azok következményeiért. Minden 
befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek 
kihathatnak a befektetési döntés eredményességére 
és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a 
befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, 
vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, 
hogy a befektetett tőke csökken, teljes összegét 
elveszíti, vagy akár azon is túl keletkezhet fizetési 
kötelezettsége. 

Trading with leveraged products (such as foreign 
exchange contracts, or shares and indices that 
have underlying products) carries a considerable 
amount of risk, and these products are not 
suitable for all investors. Trading with leveraged 
products carries the risk of losing all capital, and it 
may incur losses that exceed the amount 
invested. 

A tőkeáttételes termékekkel, mint például devizával 
(FX/Forex/foreign exchange), vagy részvényre, 
indexre szóló termékkel való kereskedés jelentős 
kockázatot hordoz, és nem minden befektető 
számára alkalmas. A tőkeáttételes kereskedés során 
fennáll a teljes tőkevesztés, illetve a befektetett tőkét 
meghaladó veszteségek lehetősége is. 



 

OTP Bank Plc., in compliance with the applicable 
law, assumes no responsibility, obligation, 
warranty or guarantee whatsoever for any direct 
or indirect damage (including losses arising from 
investments), or for the costs or expenses, 
detrimental legal consequences or other 
sanctions (including punitive and consequential 
damage) sustained by any natural or legal person 
as a result of the purchase or sale of financial 
instruments or engaging investment services 
described herein, even if OTP Bank Plc. was 
warned of the possibility of such occurrences. 

Az OTP Bank Nyrt. az alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelően semmilyen felelősséget, 
kötelezettséget, szavatosságot vagy garanciát nem 
vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért 
(ideértve a befektetésekből eredő veszteségeket is), a 
költségekért vagy kiadásokért, a hátrányos jogi 
következményekért vagy egyéb szankciókért 
(beleértve a büntető és kártérítési 
kötelezettségeket), amelyet bármely természetes 
vagy jogi személy elszenvedett az itt leírt pénzügyi 
eszközök vétele vagy eladása vagy befektetési 
szolgáltatások folytatása eredményeként, még akkor 
sem, ha az OTP Bank Nyrt.-t figyelmeztették az ilyen 
események lehetőségére. 

The figures and information described herein 
refer to the past, and past performance is not a 
reliable indicator of future yields, changes, or 
performance. The changes on money and capital 
markets, the fluctuation of prices, the 
development of investments and their yields are 
influenced by the combined effect of multiple 
factors; one important factor of them is the 
change in investors' expectations. The 
development of prices, the future yield of 
financial assets, indices or indicators, the 
examination of their changes, trends, and future 
performance is based on estimations and 
forecasts, which forecasts do not allow reliable 
conclusions to be drawn about the future moves 
of prices, real future yields, changes, or 
performance. For each product and service, 
please assess their tax accounting implications, 
and other tax consequences, taking into account 
that they cannot be precisely assessed without 
knowing the effective tax regulations of the 
client's individual circumstances; and these 
legislative provisions as well as the circumstances 
may change over time. 

Az adatok, illetve információk a múltbeli hozamra 
vagy változásra vonatkoznak. A múltbeli adatokból 
és információkból nem lehetséges a jövőbeni 
hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre 
vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A 
pénz- és tőkepiaci helyzet változásait, az árfolyamok 
mozgását, a befektetések és azok hozamainak 
alakulását több tényező együttes hatása befolyásolja, 
melyek között jelentős tényező a befektetői 
várakozások alakulása is. Az árfolyamok alakulása, a 
pénzügyi eszközök, indexek vagy mutatók jövőbeni 
hozama, ezek változásainak, valamint 
tendenciáinak, jövőbeni teljesítményének vizsgálata 
becsléseken, előrejelzéseken alapul, melyek 
előrejelzésekből nem lehetséges az árfolyamok 
jövőbeni alakulására, a valós jövőbeni hozamra, 
változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó, 
megbízható következtetéseket levonni. Az egyes 
termékek, szolgáltatások esetében, kérjük, értékelje 
azok adóügyi elszámolásra vonatkozó 
következményeit, egyéb adóügyi következményeit is, 
figyelemmel arra, hogy ezek pontosan csak a hatályos 
adójogszabályok és az ügyfél egyedi körülményei 
alapján ítélhetőek meg, és ezen körülmények a 
jövőben változhatnak. 

OTP Bank Plc. reserves the right to modify this 
document in the future, without prior notice. In 
connection with the planned frequency of 
updates to the recommendation, and the date of 
the initiation report preceding this research, 
please contact our staff or contact your banking 
consultant. 

Az OTP Bank Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jövőben 
előzetes értesítés nélkül módosítsa jelen 
dokumentumot. Az ajánlás tervezett frissítésének 
gyakoriságára, valamint jelen kutatást megelőző 
ajánlás közzétételi dátumára vonatkozó tájékoztatás 
jelen üzenet feladójától kérhető. 

Please note that the Internet is not a secure 
environment and OTP Bank Plc. does not accept 
any liability for any loss caused by the result of 
using this report in a form altered or delayed by 

Felhívjuk figyelmét, hogy az internet nem biztonságos 
környezet, és az OTP Bank Nyrt. nem vállal 
felelősséget semmilyen kárért, amelyet jelen 
dokumentum szándékos vagy véletlenszerű elfogása, 



 

the wilful or accidental interception, corruption or 
virus infection. 

rontás vagy vírusfertőzés által megváltoztatott vagy 
késleltetett formában történő felhasználása okoz. 

OTP Bank (business registration number: 01-10-
041-585; registered seat: Nádor utca 16., 
Budapest H-1051, Hungary; authorised by Magyar 
Nemzeti Bank (former supervisory authority: 
Hungarian Financial Supervisory Authority, 
'PSZÁF'). License number of PSZÁF: 
III/41.003-22/2002 and E-III/456/2008. 
Supervisory authority: Magyar Nemzeti Bank 
(National Bank of Hungary – H-1054 Budapest, 
Szabadság tér 9); financial customer services: H-
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  

OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; 
székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; 
engedélyezte Magyar Nemzeti Bank (korábban eljáró 
felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete). PSZÁF engedélyszám: III/41.003-
22/2002 és E-III/456/2008. Felügyeleti hatóság: 
Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 
9.sz.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  

The terms and conditions of this research and 
disclaimer shall be governed by and construed in 
accordance with relevant law. 

Jelen kutatás és a felelősség kizárásának feltételeit a 
vonatkozó törvények szabályozzák és értelmezik. 

If you received this document from OTP Bank Plc., 
then it was sent to you with your previous 
consent. You may withdraw this permission by 
sending an e-mail to GlobalMarkets@otpbank.hu 
or writing a letter addressed to Global Markets 
Directorate, Hungary H-1131, Budapest, Babér 
utca 9. Please refer to your name, e-mail address 
and concerned document in both cases. 

Abban az esetben, ha a jelen dokumentumot az OTP 
Bank Nyrt. továbbította az Ön részére, a jelen 
dokumentumot az Ön hozzájárulásával juttattuk el 
Önhöz. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulását 
visszavonhatja a GlobalMarkets@otpbank.hu 
emailcímre küldött elektronikus üzenettel vagy a 
Global Markets Igazgatóság 1131 Budapest, Babér 
utca 9. levelezési címre eljuttatott levélben. Kérjük, 
hogy mindkét esetben, levelében adja meg a 
következő adatokat: Név, e-mail cím, érintett 
kiadvány megjelölése.  

If the message contains information related to an 
investment service activities or ancillary service, 
the recording and archiving of the message and 
the management of the recipients' data are based 
on the Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms 
and Commodity Dealers, and on the Regulations 
Governing their Activities. If the message does not 
contain information concerning this case, then 
the recording and archiving of the message and 
the handling of the data of the recipients are 
necessary in order to protect the legitimate 
interests of the OTP Bank Plc. The detailed 
information about the processing of personal data 
and the related rights of data subjects is available  
https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U
_Altalanos_2014_utan_5mell and at 
www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem 
website. 

Amennyiben az üzenet befektetési szolgáltatási 
tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatásnak 
minősülő tevékenységgel kapcsolatos információt 
tartalmaz, akkor az üzenet rögzítése és archiválása és 
a címzettek adatainak kezelése a befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján 
történik. Amennyiben az üzenet nem ezen esetkört 
érintő információt tartalmaz, akkor az üzenet 
rögzítése és archiválása, a címzettek adatainak 
kezelése az OTP Bank Nyrt. jogos érdekeinek védelme 
érdekében szükséges. Az adatkezeléssel és az 
érintetett jogairól kapcsolatos további információkat 
a 
https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/U_Alt
alanos_2014_utan_5mell, valamint a 
www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem oldalon 
talál. 
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