
 
Felhasználási feltételek az OTP Bank Nyrt. honlapján elérhetővé tett  

„Tőzsdei oktató videók”-hoz 
 

1. A tájékoztatás nem teljes körű. A Tőzsdei oktató videók („videók”) célja a technikai elemzések 
vonatkozásában rövid áttekintés nyújtása és a technikai elemzések eszközeinek összefoglaló 
bemutatása. A jelen videó-sorozat nem helyettesíti a szakmai kiadványokat, a folyamatos 
szakmai  képzéseket, valamint tanfolyamokat. 
 

2. A Tőzsdei oktató videókban elhangzó állítások, kijelentések - elnevezésüktől és tartalmuktól 
függetlenül - nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, 
befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való 
ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a videókban foglalt adatok 
tájékoztató jellegűek és céljuk kizárólag a figyelem felkeltése. 

 
3. 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.  

 
4. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés 

meghozatalát megelőzően az adott termék, szolgáltatás részletes ismertetését, szerződési 
feltételeit,a vonatkozó dokumentációt, a tájékoztatókat, szabályzatokat, a díjakat, továbbá a 
forgalmazás feltételeit és díjait , valamint a hirdetményeket és kondíciós listákat, melyek 
elérhetőek és megtekinthetők a forgalmazással foglalkozó pénzügyi intézmények, befektetési 
szolgáltatók ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, valamint a honlapjukon, és közzétételi 
helyein, figyelmesen olvassa el annak érdekében, hogy megalapozott befektetési döntést 
hozzon. Javasoljuk továbbá, hogy a befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
megalapozott döntés meghozatalát megelőzően óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, 
kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének 
lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adó-
jogszabályokról. A pénzügyi eszközök, az értékpapírok árfolyama változik, az azonnali 
értékesítésre aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. 

 
5. A Tőzsdei oktató videó általános jellegű ismertetést, ismereteket tartalmaz, így nem veszi 

figyelembe az egyes ügyfelek egyedi, speciális igényeit, pénzügyi helyzetét, kockázatvállaló 
képességét és hajlandóságát, ezért kérjük, a befektetése előtt kérdés esetén forduljon 
munkatársainkhoz, vagy keresse fel banki tanácsadóját. 

 
6. A Tőzsdei oktató videókban foglaltak alapján hozott konkrét  egyedi döntések, illetve 

befektetések kockázatát kizárólag Ön viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a 
befektetési döntések eredményességéért (különös tekintettel a befektetés jogszerűségére, 
alkalmasságára, megfelelőségére), illetve az Ön által kitűzött cél eléréséért. 

 
7. Az árfolyamok mozgását több tényező együttes hatása befolyásolja, melyek között jelentős 

tényező a befektetői várakozások alakulása is. Az árfolyamok alakulása, valamint 
tendenciáinak vizsgálata becsléseken, előrejelzéseken alapul, melyekből nem lehetséges az 
árfolyamok jövőbeni alakulására, a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre 
vonatkozó, megbízható következtetéseket levonni. 
 

8. A különböző technikai elemzések hasznos segítséget nyújthatnak a befektetési döntések 
meghozatalához, de megbízás adása, pozíciónyitás előtt egyéb szempontokat, 
fundamentumokat is vizsgálni kell, így különösen a makrogazdasági helyzetet, pénzügyi 
körülményeket, a pénzügyi eszközzel érintett gazdálkodó szervezet gazdálkodásának 
mutatóit. Kizárólag a technikai elemzés eszközei alapján befektetési döntést hozni 
kockázatos, ezért e kockázat csökkentése érdekében javasolt az egyéb szempontok, 
fundamentumok megismerése és értékelése. 

 
9. A videókban megjelenített adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A pénzügyi 

eszközök, termékek múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni 



teljesítményre, hozamra, így a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a 
jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható 
következtetéseket levonni. Az árfolyam adatok a tőzsdei videók elkészítésének idején 
irányadó piaci és jogi helyzetet tükrözik, azonban az információk csak időleges tájékoztatást 
nyújtanak, és a piaci viszonyokkal, körülményekkel, jogi környezet változásával 
megváltozhatnak. 
 

10. A jelen videó-sorozat semmilyen további elemzés alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett 
pénzügyi eszközök vonatkozásában.  

 
11. A videókban 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 videókban meghatározott valamely eszközbe kíván befektetni. 

 
12. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott ügylet megkötése, a megbízás megadása további 

kötelezettségeket jelenthet, így például az ügylet fedezeti igénye, illetve a fedezet 
kiegészítésének követelménye, mely elmulasztása esetében a szerződés vonatkozó 
rendelkezései szerinti ügyletlezárás során veszteség merülhet fel. 

 
13. Javasoljuk, hogy a kereskedés feltételeire és az elszámolásra vonatkozó további információk, 

adatok beszerzése érdekében keresse fel a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapját 
(www.bet.hu), valamint a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. honlapját (www.keler.hu). 

 
14. Kérjük, hogy az egyes termékek, szolgáltatások esetében értékelje azok adóügyi 

elszámolásra vonatkozó következményeit ,illetve egyéb adóügyi vonzatát is, figyelemmel arra, 
hogy azok pontosan csak a  hatályos adójogszabályok  és az ügyfél egyedi körülményei 
alapján ítélhetőek meg, valamint ezen körülmények a jövőben változhatnak.  

 
15. Bizonyos személyek számára nem biztosított, vagy csak korlátozott hozzáférés biztosított a 

videókban szereplő termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz. A videók OTP Bank Nyrt. általi 
létrehozása, honlapra feltöltése és adott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információk megjelenítése semmilyen körülmények között nem tekinthető úgy, hogy OTP 
Bank Nyrt. szándéka arra irányulna, hogy a videókban szereplő termékekre és/vagy 
szolgáltatásokra vonatkozó információt tegyen elérhetővé olyan személyek részére, akikre 
nézve valamely ország, vagy más érdekelt állam az adott termék és/vagy szolgáltatás 
igénybevételét, az azokra vonatkozó hirdetést tiltja. 

 
16. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a videók elkészítésekor, 

amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget 
nem vállal azért, hogy az azokban foglalt adatok pontosak és teljesek. 

 
17. OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; 

felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – 1013 Budapest, Krisztina krt. 
39.sz. PSZÁF engedélyszám: III/41.003-22/2002 és E-III/456/2008). Minden jog fenntartva, a 
videók az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezik, ennek további felhasználása, 
sokszorosítása, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, továbbsugárzása, az arra való hivatkozás 
vagy más honlapba (szolgáltatásba) történő beépítése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes 
írásos engedélyével lehetséges. 

 
 


