
D. Melléklet 

Treasury szolgáltatások 
 

 
 
 

Treasury szolgáltatások 
 

 
 
 
 
 
 

Hatályos: 2018. november 16. napjától 
Közzétéve: 2018. november 16. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTP Bank Nyrt. 
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. 

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. 
cégjegyzékszámon 

(pre)LEI: 529900W3MOO00A18X956. 
Központi postacím: 1876 Budapest 

Honlap: http://www.otpbank.hu 

  



 
Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatósága által Üzletfeleinek nyújtott Treasury 
szolgáltatások köre: 
 

Igényelhető Treasury 
szolgáltatások 
megnevezése1 

természetes 
személy 

egyéni 
vállalkozó 

pénzügyi intézmény, 
gazdasági társaság, 
önkormányzat és egyéb 
szervezetek (pl.: 
alapítvány, szövetkezet)  

1. Azonnali deviza adásvétel x x* x* 

2. Határidős deviza adásvétel x x x 

3. Online deviza adásvétel 
(OTP Trader hozzáférés) 

nem 
választható 

nem 
választható 

x* 

4. Tőzsdei azonnali ügyletek  x x x 

a) BÉT x x x 

b) Deutsche Börse x x x 

c) Egyéb tőzsde x x x 

5. Tőzsdei határidős ügylet2  x x x 

a) BÉT x x x 

b) Egyéb tőzsde x x x 

6. Tőzsdei opciós ügylet2 x x x 

7. Deviza opciós ügylet3 x x x 

8. Kamatcsere ügylet  nem 
választható 

nem 
választható 

x 

9. Inflációs swap nem 
választható 

nem 
választható 

x 

10. Kamat opciós ügylet  nem 
választható 

nem 
választható 

x 

11. Azonnali értékpapír 
adásvétel  

x x x 

12. Értékpapír kölcsön ügylet x x* x* 

13. Egyedi betét x x* x* 

14. Határidős nemesfém x x x 

                                                           
1
 A csillaggal jelölt Treasury szolgáltatások esetén nem szükséges jogi személyek és egyéni vállalkozók esetén 

LEI kódot, illetve meghatalmazottak esetén nemzeti azonosító megképzéséhez szükséges adatokat az OTP Bank 
Nyrt. rendelkezésére bocsátani. 
2
 Az OTP Bank Nyrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2018. november 16. napjától további tájékoztatásig 

külföldi tőzsdén vagy külföldi szabályozott piacon kereskedett áru alapú származtatott ügyletekre vonatkozó 
megbízásokat nem fogad be. 
3
 Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority -  továbbiakban: ESMA) 2018. 

március 23-i állásfoglalása és kezdeményezése értelmében lakossági befektetők részére az ún. digitális (bináris) 
opciók ajánlása és értékesítése tiltottá válik. Az intézkedés az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 
közzétételt követő egy hónappal lép hatályba három hónap időtartamra, amely időszak azonban 
meghosszabbítható.  
OTP Bank Nyrt. az ESMA kezdeményezése alapján az érintett ügyfélkörben - már az intézkedés hatályba lépését 
megelőzően, jelen kiegészítés D. Melléklettel történő közzétételétől kezdődően - felfüggeszti a digitális (bináris) 
opciók ajánlását, értékesítését, forgalmazását, így ennek megfelelően a Bszt. szerinti lakossági ügyfél 
minősítésű üzletfelek digitális (bináris) opciós ügylet megkötésére megbízást nem adhatnak, a Bszt. szerinti 
lakossági ügyfél minősítésű üzletfelek esetében digitális (bináris) opciós ügylet nem köthető.  
ESMA véleménye szerint a digitális (bináris) opciós ügylet jellemzői, összetettsége, továbbá az átláthatóság 
hiánya - az esetleges érdekellentét a szolgáltatók és ügyfeleik között - a lakossági befektetők számára jelentős 
befektetési kockázatot jelenthet. A digitális (bináris) opciós ügyletek esetében a befektetéstől elvárt hozam és a 
ténylegesen realizált eredmény, akár veszteség közötti különbség jelentős lehet, mely a lakossági befektetők 
számára - kockázatvállalási profiljuk és veszteségviselési képességük alapján - kiemelkedő kockázatot hordoz. 



Igényelhető Treasury 
szolgáltatások 
megnevezése1 

természetes 
személy 

egyéni 
vállalkozó 

pénzügyi intézmény, 
gazdasági társaság, 
önkormányzat és egyéb 
szervezetek (pl.: 
alapítvány, szövetkezet)  

(arany és ezüst) adásvétel  

15. Áru swap ügylet nem 
választható 

nem 
választható 

x 

16. Kétdevizás strukturált 
befektetés 

x x* x* 

17. Óvadéki repo ügylet nem 
választható 

nem 
választható 

x* 

18. Azonnali értékpapír 
ügyletre vonatkozó megbízás 
tőzsdén kívül történő 
végrehajtása 

x x x 

 
Az Üzletszabályzat rendelkezése alapján 2017. április 17. napját követően a természetes 
személynek minősülő Üzletfél esetében a Treasury Keretszerződés hatálya valamennyi 
természetes személyek számára elérhető Treasury szolgáltatásra kiterjed, így természetes 
személy Üzletfél által a Treasury szolgáltatásokra vonatkozó korlátozás a Treasury 
Keretszerződésben 2017. április 17. napját követően nem adható. 


