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I. Hatály 

Alanyi hatály 

1. Ezek az iránymutatások a következőkre alkalmazandók:  

a. illetékes hatóságok, valamint 

b. vállalkozások. 

Tárgyi hatály 

2. Ezen iránymutatások a MiFID II. irányelv 25. cikkének (3) és (4)  bekezdésével és a 

MiFID II. felhatalmazáson alapuló rendelet 55-57. cikkeivel kapcsolatban 

alkalmazandók. Ezen iránymutatások továbbá a MiFID II. 16. cikkének (2), (5)-(7) 

bekezdéseire és a MiFID II. felhatalmazáson alapuló rendelet 21., 72. és 76. cikkeire, 

valamint a MiFID II. 24. cikke (1), (4) és (5) bekezdése 25. cikk (1), (5) és (6) 

bekezdéseire alkalmazandók, amennyiben azok a megfelelőség értékelésére 

vonatkoznak.  

Időbeli hatály 

3. Ezen iránymutatások az ESMA honlapján, valamennyi hivatalos uniós nyelven történő 

közzétételének időpontját követő 6 hónap elteltével alkalmazandók. 
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II. Jogszabályi hivatkozások fogalommeghatározások 

Jogszabályi hivatkozások 

ESMA-rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete 

(2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság 

(Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK 

bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről1 

MiFID II Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU 

2014. május 15-i irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, 

valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv 

módosításáról2 

Felhatalmazáson alapuló 

rendelet 

A Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 

felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások 

szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az 

irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések 

tekintetében történő kiegészítéséről3 

Fogalommeghatározások 

befektetési termék  „befektetési termék”: a (MiFID II 4. cikke (1) bekezdésének 

15. bekezdése szerinti) pénzügyi eszköz és a (MiFID II 

4. cikke (1) bekezdésének 43. pontja szerinti) strukturált 

betét. 

vállalkozások befektetési vállalkozások (a MiFID II. 4. cikke (1) 

bekezdésének (1) pontjában meghatározottak szerint) és 

hitelintézetek (a MIFID II. 4. Cikke (1) bekezdésének (27. 

pontjában meghatározottak) amikor nem tanácsadási 

szolgáltatásokat nyújtanak, és külső 

alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK-ok) (az AIFMD 5. 

cikke (1)(a) pontjában meghatározottak szerint 4) amikor az 

AIFMD 6. cikke (4) bekezdésének (b) pontjának (iii) 

alpontjában említett nem alapszolgáltatást nyújtanak). 

                                                 

1 HL L 331., 2010.12.15., 84. o. 
2 OJ L 173, 12.6. 2014., 349. o.). 
3 OJ L 87, 31.3.2017, p. 1. 
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/16/EU irányelve az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 
2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (OJ L 174., 
2011.7.1., 1. o.). 
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nem tanácsadási 

szolgáltatások: 

(i) a befektetési tanácsadástól és portfóliókezeléstől eltérő 

befektetési szolgáltatások (a MiFID II. 4. cikke (1) 

bekezdésének 2. pontja értelmében); és (ii) a strukturált 

betétek értékesítése. 

  

III. Cél 

4. Ezek az iránymutatások az ESMA-rendelet 16. cikkének (1) bekezdésén alapulnak. 

Ezen iránymutatások célja a MiFID II-irányelv szerinti megfelelőségértékeléshez 

kapcsolódó, egyes követelmények pontosítása annak érdekében, hogy a MiFID II 

25. cikkének (3) bekezdését és a MiFID II felhatalmazáson alapuló rendelet 55. és 

56. cikkeit, valamint 25. cikke 4. bekezdésének és 57. cikkének a rendelkezéseit 

közösen, egységesen és következetesen alkalmazzák.  

5. Az ESMA várakozása, hogy az iránymutatások néhány fontos kérdés kiemelése és 

ezáltal a meglévő standardok értékének növelése révén elősegítik a konvergencia 

javítását a MiFID II-irányelv szerinti megfelelőségi és csak végrehajtási követelmények 

értelmezése és az azokra irányuló felügyeleti megközelítések terén. Az ESMA arra 

számít, hogy mivel segíti a vállalkozásokat a szabályozási standardok betartásában, ez 

a befektetők védelmének megerősödését vonja maga után. 

IV. Megfelelési és beszámolási kötelezettségek 

Az iránymutatások jogállása  

6. Az ESMA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban az illetékes 

hatóságoknak és a pénzügyi piaci szereplőknek minden erőfeszítést meg kell tenniük 

azért, hogy megfeleljenek ezeknek az iránymutatásoknak. 

7. Az iránymutatások hatálya alá eső illetékes hatóságoknak megfelelésüket úgy tudják 

biztosítani, hogy adott esetben beépítik azokat a saját nemzeti jogi és/vagy felügyeleti 

keretrendszereikbe, ideértve azokat az eseteket is, amikor adott iránymutatások 

elsősorban a pénzügyi piaci szereplőkre irányulnak. Ebben az esetben az illetékes 

hatóságoknak felügyeleti tevékenységük révén kell biztosítaniuk, hogy a vállalkozások 

betartsák az iránymutatásokat. 

Beszámolási követelmények 

8. A jelen iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságoknak két hónapon belül azt 

követően, hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján, az Unió valamennyi hivatalos  

nyelvén közzétették értesíteniük kell az ESMA-t arról, hogy (i) megfelelnek, (ii) nem 

felelnek meg, de szándékukban áll megfelelni, avagy (iii) nem felelnek meg és nem áll 

szándékukban megfelelni az iránymutatásoknak. 
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9. Amennyiben az illetékes hatóságok nem felelnek meg – két hónapon belül azt követően, 

hogy az iránymutatásokat az ESMA honlapján, az Unió valamennyi hivatalos nyelvén 

közzétették – arról is értesíteniük kell az ESMA-t, hogy miért nem felelnek meg az 

iránymutatásoknak. 

10. Az értesítésekhez használandó űrlap az ESMA honlapján található. A kitöltött űrlapot az 

ESMA részére kell továbbítani. 

11. A vállalkozások nem kötelesek bejelenteni, hogy megfelelnek-e ezen 

iránymutatásoknak. 

V. Iránymutatások a MiFID II irányelv szerinti, 

megfelelőségre és a kizárólag végrehajtással 

kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozó követelmények 

egyes szempontjairól 

AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA A MEGFELELŐSÉGI ÉRTÉKELÉS CÉLJÁRÓL ÉS A 
KIZÁRÓLAG VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSRÓL 

(A MiFID II. 24. cikk (1) bekezdése, 24. cikk (4). bekezdése, 24. cikk (5). bekezdése, 25. 

cikk (3) bekezdése és 25. cikk (4). bekezdése) 

1. iránymutatás 

12. A vállalkozásoknak a nem tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 

előtt kellő időben világos és egyszerű nyelvezetet használva tájékoztatniuk kell 

ügyfeleiket a megfelelőség értékeléséről és annak céljáról, amely lehetővé teszi a 

vállalkozás számára, hogy az ügyfél mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva 

járjon el.  

13. Az ESMA úgy véli, hogy ennek a következőket kell magában foglalnia: 

• A tájékoztatásnak világosan ki kell térnie arra, hogy a vállalkozás feladata az 

értékelés elvégzése, hogy az ügyfelek megértsék, miért kérik őket bizonyos 

információk megadására, valamint megértsék annak fontosságát, hogy ezek az 

információk naprakészek, pontosak és teljeskörűek legyenek.  

• Emlékeztető arra, hogy az ügyfél érdeke, hogy pontos és teljes körű választ adjon 

a vállalkozás által a megfelelőség értékelése céljából feltett kérdésekre;  

• Tájékoztatás azokról a helyzetekről, amikor nem kerül sor értékelésre (azaz amikor 

az ügyfél nem adja meg a kért információt, vagy az ilyen információ nem elegendő 

a megfelelőség értékeléséhez, vagy amikor a szolgáltatásokat a kizárólag 
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végrehajtáson alapuló mentesség alapján nyújtják5) és ennek következményeiről. 

Az ilyen tájékoztatás azonban nem keltheti azt a benyomást, hogy az ügyfél 

alapértelmezett opcióként eltekinthet információmegadásától6; 

• A tanácsadással és tanácsadással nem rendelkező befektetési szolgáltatások 

közötti főbb különbségek rövid magyarázata, figyelembe véve az alkalmazandó 

követelményeket, a kettő összetévesztésének elkerülése érdekében.  

14. Az ügyféllel fennálló folyamatos kapcsolat esetén a vállalkozásoknak nem tanácsos a 

fent említett információkat minden egyes nem tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatás 

nyújtása előtt megadni. Ilyen esetben ezt a tájékoztatást az első nem tanácsadással 

összefüggő szolgáltatás nyújtása előtt, valamint – a (13) bekezdés első két francia 

bekezdése szerinti tájékoztatás tekintetében – minden olyan esetben meg lehet adni, 

amikor az ügyfelet arra kérik, hogy frissítse tudásának és tapasztalatának szintjére 

vonatkozó információkat.  

15. A vállalkozások döntenek arról, hogy hogyan tájékoztatják ügyfeleiket a megfelelési 

értékelésről. Az ügyfelek tájékoztatására használt formátumnak azonban lehetővé kell 

tennie a vállalkozások számára, hogy nyilvántartást vezessenek a nyújtott 

információkról7. 

16. A vállalkozásoknak kerülniük kell annak kijelentését vagy olyan benyomás keltését, hogy 

az ügyfél dönt a befektetési szolgáltatás vagy termék megfelelősségéről, vagy arról, 

hogy melyik szolgáltatás vagy termék felel meg saját ismereteinek és tapasztalatainak. 

Általánosságban a vállalkozások nem tehetnek félrevezető nyilatkozatokat az 

ügyfeleknek a vállalkozás megfelelőségi értékelés elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségével kapcsolatban.  

17. Feltéve, hogy az ügyfeleknek átadott összes információnak és jelentésnek meg felel a 

vonatkozó rendelkezéseknek (beleértve a tartós adathordozón történő 

információszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeket is), a vállalkozásoknak gondosan 

mérlegelniük kell, hogy írásos nyilatkozataik mennyire hatékonyak (pl. a nyilatkozatokat 

közvetlenül az ügyfelek rendelkezésére bocsátják, és azok nincsenek elrejtve és 

érthetően vannak megfogalmazva). Az online szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

esetében ez különösen a következőket foglalhatja magában:  

• a releváns információk hangsúlyozása (pl. olyan funkciók használatával, mint az 

felugró ablakok); 

• Annak mérlegelése, hogy bizonyos információkat interaktív szöveggel egészítsenek 

ki (például olyan funkciók használatával, mint a helyi súgók) vagy egyéb módon 

további információkkal szolgáljanak az ügyfelek számára (pl. a GY.I.K.-részben).  

                                                 

5 Olyan befektetési szolgáltatások, amelyek kizárólag a MiFID II által „nem összetettnek” minősített befektetési termékekkel 
kapcsolatos ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy fogadásából és továbbításából állnak. 
6 Lásd még: 28. pont. 
7 Figyelembe véve a 11. iránymutatást is. 
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AZ „ISMERD AZ ÜGYFELEDET ÉS TERMÉKEDET” ELV 

Az ügyfelek megértéséhez szükséges intézkedések  

(A MiFID II 16. cikkének (2) bekezdése és 25. cikkének (3) bekezdése, valamint a MiFID II 

felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikke.) 

2. iránymutatás 

18. A vállalkozások politikáinak és eljárásainak arra kell irányulniuk, hogy lehetővé 

tegyék a vállalkozások számára, hogy összegyűjtsék a felkínált vagy az ügyfelek 

által kért terméktípusok megfelelőségének értékeléséhez szükséges valamennyi 

információt8. 

19. A vállalkozásoknak megfelelő politikákat és eljárásokat (beleértve a megfelelő 

eszközöket) kell létrehozniuk, bevezetniük és fenntartaniuk annak érdekében, hogy 

felkérjék az ügyfelet vagy potenciális ügyfelet arra, hogy nyújtson tájékoztatást a 

számára kínált vagy az általa kért befektetési szolgáltatás vagy termék konkrét típusa 

szempontjából releváns befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, adott esetben 

beleértve a felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében felsorolt 

elemeket is. 

20. E célból a vállalkozások politikáinak és eljárásainak biztosítaniuk kell, hogy ne 

tartózkodjanak az információ bekérésétől, és semmilyen módon ne tántorítsák el az 

ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket attól, hogy a tudásukról és a tapasztalataikról 

megadják a szükséges információkat.  

21. A vállalkozások feladata meghatározni az ügyfél ismereteiről és tapasztalatairól való 

információgyűjtés módját és eszközét. Például a vállalkozások használhatnak 

kérdőíveket (digitális formában is), amelyeket az ügyfeleik töltenek ki, vagy olyan 

információkat is felhasználhatnak, amelyek az ügyfelekkel folytatott tárgyalások, 

megbeszélések során jutnak a vállalkozás tudomására. Ilyen esetekben a 

vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy az ügyfeleiknek feltett kérdések elég konkrétak 

legyenek és valószínűsíthetően az ügyfelek helyesen tudják értelmezni azokat, valamint 

hogy az információgyűjtésre használt bármely más módszert – például egy meglevő 

ügyfél esetén bizonyos terméktípusokra vonatkozó tranzakciós adatoknak felhasználása 

az ügyfél tapasztalatainak értékelésének céljából – úgy alakítsák ki, hogy megszerezzék 

az ügyfél tudásának és tapasztalatának szintjére vonatkozó szükséges információkat. 

Ez különösen fontos abban az esetben, ha a vállalkozások egy online csatornán 

keresztül gyűjtik az információkat, emberi interakció nélkül.  

22. A megfelelési értékelés céljából készített, az ügyfelekkel kapcsolatos információk 

gyűjtésére irányuló kérdőívek megtervezésekor a vállalkozásoknak tisztában kell lenniük 

                                                 

8 Figyelembe véve a 3. iránymutatást is.  
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azokkal a leggyakoribb okokkal, amelyek miatt a befektetők nem tudják megfelelően 

kitölteni a kérdőíveket. Különösen:  

• Figyelmet kell fordítani a kérdőív egyértelműségére, teljességére és érthetőségére, 

valamint el kell kerülni a félrevezető, zavaros, pontatlan nyelvezet és a szaknyelv 

túlzott használatát (például rövidítéseket); 

• A vállalkozásoknak gondosan mérlegelniük kell a kérdőívek kialakítását és 

formátumát, és el kell kerülniük, hogy a befektetők válaszait bármilyen módon 

befolyásolják (pl. betűtípus, sortávolság stb.) 

• Kerülni kell, hogy egyetlen kérdés keretében gyűjtsenek információkat több 

kérdéskörről; 

• a vállalkozásoknak meg kell fontolniuk a kérdések sorrendjét annak érdekében, 

hogy hatékonyan gyűjtsék be az információkat;  

• Annak megakadályozása érdekében, hogy az ügyfél a válaszadás során tippeljen 

és ezáltal megbízhatatlan tájékoztatást nyújtson olyan válaszlehetőségeket is be 

kell építeni a kérdőívbe, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfél be tudja jelölni, hogy nem 

tudja a választ az adott kérdésre. 

23. A vállalkozásoknak olyan eljárásokkal és mechanizmusokkal kell rendelkezniük, 

amelyek korlátozzák a követelmények megkerülésének kockázatát, biztosítva, hogy az 

összegyűjtött információk megfelelően tükrözzék az ügyfél tudásának és 

tapasztalatának szintjét. Például a vállalkozások: mérlegelhetik azon esetek számának 

korlátozását, amikor az ügyfelek egy bizonyos időn belül kitölthetik a kérdőívet 

(kérdőíveket), különböző kérdőíveket alkalmazhatnak vagy két kérdőív kitöltése között 

minimum időt határozhatnak meg azokra az esetekre, ha az ügyfél a kérdőív újbóli 

kitöltését kéri. Ilyen intézkedéseket alkalmazása esetén is az ügyfélnek lehetőséget 

lehet biztosítani az ügylet megkötésére, feltéve, hogy figyelmeztetést adnak ki olyan 

ügyletek esetében, amelyekkel kapcsolatban az ügyfél nem rendelkezik elegendő 

tudással és tapasztalattal 9 . A vállalkozások más ellenőrzéseket is végrehajthatnak 

annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél ne ismételhesse meg többször a kérdőívet 

annak érdekében, hogy „tesztelje”, milyen válaszokra van szükség a kívánt eredmény 

eléréséhez.  

24. Mivel a vállalkozás feladata, hogy az ügyfelektől begyűjtse a vonatkozó információkat, a 

vállalkozásoknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy 

megfelelően értékeljék ügyfeleik ismeretét a vállalkozás által kínált vagy az ügyfelek által 

keresett befektetési termékek működéséről és a termékekhez kapcsolódó 

kockázatokról. Ez magában foglalja a kockázat és a befektetések hozama közötti 

                                                 

9 Lásd a 9. iránymutatást. 
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kapcsolat megértését, például feleletválasztós kérdések használatával, amelyek célja, 

hogy felmérjék az ügyfél valós ismereteit az adott befektetési termékekről. 

25. Az ügyfél ismereteinek értékelése során a vállalkozásoknak olyan mechanizmusokat kell 

bevezetniük, hogy biztosítani tudják azt, hogy ne önértékelésre kérjék fel az ügyfelet. 

Különösen fontos az ügyfél tudásának és tapasztalatának értékeléséhez az, hogy a 

vállalkozások kerüljék az ügyfél önértékelésére való támaszkodást és hogy biztosítsák 

az ügyfél 10  által adott válaszok következetességét. A vállalkozásoknak különösen 

kerülniük kell az „igen/ nem” és a „pipálós” válaszlehetőségek használatát különösen 

akkor, amikor azt kérdezik az ügyféltől, hogy elegendő ismerettel rendelkezik-e a 

befektetési termékek egyes típusainak fő jellemzőiről és kockázatairól (például a 

vállalkozásoknak kerülniük kell az olyan típusú kérdéseket, ahol különböző befektetési 

termékeket listáznak az ügyfél számára és az ügyfélnek csak be kell jelölnie, hogy melyik 

terméket ismeri). Az önértékelést objektív kritériumokkal kell ellensúlyozni. Példák: 

• Ahelyett, hogy a vállalkozás azt kérdezné az ügyféltől, hogy érti-e a kockázat és 

hozam közti összefüggést az egyes termékek vonatkozásában érdemes gyakorlati, 

reális feltételezéseken alapuló példákon keresztül informálódni, például grafikonok 

vagy pozitív és negatív forgatókönyvek használatával;  

• A helyett, hogy megkérdezné az ügyfelet arról, hogy elegendő ismerettel 

rendelkezik-e a befektetési termékek egyes típusainak fő jellemzőiről és 

kockázatairól, a vállalkozásnak olyan kérdéseket érdemes feltennie, amelyek célja 

az ügyfél valós ismereteinek felmérése a befektetési termékek konkrét típusairól, 

például többválasztóskérdések feltevésével, ahol az ügyfélnek a megfelelő választ 

kell adnia; 

26. Az ügyfél tapasztalatainak értékelése során a vállalkozásnak el kell kerülnie, hogy túl 

tágan tegyen fel kérdéseket, különösen az eldöntendő kérdések esetén, de kerülendő a 

„pipálós” kérdések használata is. A vállalkozás ne azt kérdezze meg az ügyféltől, hogy 

kellőképpen tapasztaltnak érzi-e magát a bizonyos eszközökbe történő befektetéshez, 

hanem azt, hogy milyen típusú eszközöket ismer, és hogy milyen friss és milyen gyakori 

kereskedési tapasztalata van velük kapcsolatban; 

27. Online szolgáltatások nyújtása esetében a vállalkozásoknak a kérdőíveiket olyan 

tényezők figyelembevételével kell kialakítaniuk, mint például:  

• A kérdőívben feltett kérdések elég világosak-e, és elérhetőek-e szükség esetén 

további pontosítások, példák, magyarázatok az ügyfeleknek (pl. az olyan funkciókon 

keresztül, mint a súgók vagy a felugró ablakok);  

• Az emberi interakció (beleértve a távoli interakciót e-mailen vagy telefonon 

keresztül) az ügyfelek számára elérhető-e az internetes kérdőív kitöltésekor; 

                                                 

10 Lásd a 4. iránymutatást. 
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• Tettek-e lépéseket az ügyfelek által adott válaszok konzisztenciájának 

ellenőrzésére, az inkonzisztens válaszok kezelésére (például a kérdőívben olyan 

funkciók használatán keresztül, amelyek értesítik az ügyfeleket, amikor válaszaik 

következetlennek tűnnek, és javasolják számukra azok újragondolását; vagy olyan 

megoldásokkal, amelyek automatikusan a vállalkozás általi felülvizsgálatra és 

nyomonkövetésre jelölik meg az ügyfél által megadott, látszólag következetlen 

információkat). 

28. A vállalkozásoknak kerülniük kell az ügyfél figyelmeztetését arról, hogy nem tudják 

megállapítani, hogy a tervezett befektetési szolgáltatás vagy termék megfelelő-e 

számukra anélkül, hogy előzetesen tájékoztatást kérnének az ügyféltől az ismereteiről 

és tapasztalatairól. A vállalkozásoknak továbbá tartózkodniuk kell annak 

hangsúlyozásától, hogy az ügyfél az értékeléshez szükséges információk megadását 

megtagadhatja és anélkül is igénybe veheti a szolgáltatást. Ilyen esetekben ilyen 

figyelmeztetés csak akkor adható ki, ha a megfelelőségi értékelés eredménye nem 

határozható meg, mert az ügyfél nem válaszolt a kérdések egészére vagy egy részére.11 

29. Amennyiben a vállalkozások az ügyfélnek az adott vállalkozással folytatott ügyletei 

alapján (pl. egy másik befektetési szolgáltatáson keresztül) előre kitöltik a válaszokat, 

biztosítaniuk kell, hogy csak teljes mértékben objektív, releváns és megbízható 

információkat használjanak fel, és hogy az ügyfél lehetőséget kapjon az előre kitöltött 

válaszok felülvizsgálatára és szükség esetén helyesbítésére és/vagy kiegészítésére a 

beszerzett információk pontosságának biztosítása érdekében. A vállalkozásoknak 

kerülniük kell azt is, hogy a feltételezéseikre alapozzák az ügyfelek tapasztalatára 

vonatkozó információkat. 

30. A megfelelőség értékelése céljából a vállalkozásoknak csak az ügyfél tudására és 

tapasztalatára vonatkozó információkat kell figyelembe venniük. A vállalkozásoknak 

kerülniük kell, hogy azt a benyomást keltsék az ügyfelekben, hogy az ügyfél tudására és 

tapasztalatára vonatkozó információkon kívül begyűjtött információkat a megfelelőség 

értékelése során figyelembe veszik, különösen az ügyfél pénzügyi helyzetére és 

befektetési céljaira vonatkozó információk esetén, amelyek más célokra (pl. 

termékirányítással vagy ugyanazon ügyfélnek nyújtott tanácsadással összefüggésben) 

használhatók fel. . 

                                                 

11 Figyelembe véve a 9. iránymutatást.  
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Az ügyfelektől gyűjtendő információk terjedelme (arányosság)  

(A MiFID II 25. cikkének (3) bekezdése és a felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikke)  

3. iránymutatás  

31. Az ügyfél vagy potenciális ügyfél ismereteiről és tapasztalatáról kérdezendő 

információk terjedelmének meghatározásakor a vállalkozásoknak figyelembe kell 

venniük az általuk kínált befektetési termékek vagy szolgáltatások típusát és 

jellemzőit (azaz a befektetési termékek vagy szolgáltatások összetettségének és 

kockázatának szintjét), valamint az ügyfél jellegét.  

32. A MiFID II 25. cikkének (3) bekezdésével összhangban az olyan nem tanácsadáshoz 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtása előtt, amelyek esetében megfelelőségi értékelésre 

van szükség, a vállalkozások felkérik az ügyfelet vagy potenciális ügyfelet arra, hogy 

nyújtson tájékoztatást a vállalkozás által kínált vagy az ügyfél által igényelt befektetési 

szolgáltatás vagy termék konkrét típusa szempontjából releváns ismereteiről és 

tapasztalatairól annak érdekében, hogy a vállalkozás értékelhesse, hogy a tervezett 

befektetési szolgáltatás vagy termék megfelelő-e az ügyfél számára.  

33. A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy olyan információkat kérjenek, amelyek 

figyelembe veszik az általuk kínált befektetési termékek vagy szolgáltatások típusát és 

jellemzőit (azaz a befektetési termékek vagy szolgáltatások összetettségének és 

kockázatának szintjét), valamint az ügyfél jellegét.  

34. Különösen annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó befektetési terméktől vagy 

befektetési szolgáltatástól függetlenül ugyanolyan szintű megfelelőségi értékelést 

tudjanak végezni, az összetettebb vagy kockázatosabb befektetési termékekhez való 

hozzáférés biztosításakor a vállalkozásoknak gondosan mérlegelniük kell, hogy kell-e 

részletesebb tájékoztatást kérniük az ügyfél ismereteiről és tapasztalatairól, mint ahogy 

azt kevésbé összetett vagy kockázatos befektetési termékek esetén kérnék. Ennek 

lehetővé kell tennie a vállalkozások számára, hogy a kapott válaszok alapján felmérjék, 

hogy az ügyfél képes-e megérteni az ilyen eszközökhöz kapcsolódó kockázatokat. Az 

ilyen, nagy összetettségű vagy magas kockázatú befektetési termékek (például 

származtatott termékek vagy tőkeáttételes termékek) esetében a vállalkozásoknak a 

kapott válaszok alapján megbízható értékelést kell végezniük az ügyfél tudásáról és 

tapasztalatáról, beleértve például azt, hogy az ügyfél megérti-e azokat a 

mechanizmusokat, amelyek a befektetési terméket „összetettebbé vagy 

kockázatosabbá teszik”, illetve hogy az ügyfél már kereskedett-e ilyen termékekkel, 

mennyi ideig kereskedik velük, stb. 

35. Az érintett pénzügyi eszközök összetettségétől függően a vállalkozásnak az adott 

eszközre szabottan, pontosabban kell értékelnie az ügyfél ismereteit és tapasztalatait az 

eszköztípusra vonatkozó átalános értékelés helyett (pl. az alárendelt kölcsönre 

vonatkozóan, ne a kötvényekre általánosságban). 
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36. Ha a vállalkozás olyan nem tanácsadási szolgáltatást kíván nyújtani, amely sajátos 

jellemzőkkel rendelkezik, a vállalkozásnak a szolgáltatás nyújtása előtt szintén el kell 

végeznie az ilyen sajátos jellemzők megfelelőségének értékelését. Ez például akkor 

lehet releváns, ha olyan szolgáltatásokból vagy termékekből álló csomagot tervez 

értékesíteni, amelyek esetében a MiFID II 25. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint 

a vállalkozásnak mérlegelnie kell a teljes csomag megfelelőségét. Ha például egy 

vállalkozás mind végrehajtási szolgáltatásokat, mind befektetési hitelt kíván nyújtani, 

amely lehetővé teszi az ügyfél számára az ügylet végrehajtását, úgy ez a 

szolgáltatáscsomag különböző kockázatokkal jár, mint a szolgáltatáscsomag elemei 

külön-külön értékelve. Ahhoz, hogy ezeket a különbségeket a megfelelőség értékelése 

során figyelembe lehessen venni, annak nemcsak a tervezett befektetési termékekre kell 

vonatkoznia, hanem a hitelnyújtás kiegészítő szolgáltatására és a kettő kombinációjából 

eredő kockázatokra is. Egy másik példa egy olyan vállalkozás, amely lehetővé teszi az 

ügyfelek számára, hogy befektetési termék értékesítésével rövid (short) pozíciót 

nyissanak. Ebben az összefüggésben a vállalkozásnak kifejezetten értékelnie kell, hogy 

az ügyfél rendelkezik-e a short pozíciókkal járó kockázatok megértéséhez szükséges 

ismeretekkel és tapasztalattal. 

37. A MiFID II felhatalmazáson alapuló rendelet 56. cikke (1) bekezdésének második 

albekezdése szerint ugyanakkor a vállalkozás feltételezheti, hogy a szakmai ügyfél 

besorolású ügyfél rendelkezik az ahhoz szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, hogy 

megértse az adott befektetési szolgáltatásokkal vagy ügyletekkel, illetve 

ügylettípusokkal vagy befektetési termékekkel kapcsolatos kockázatokat, amelyek 

tekintetében az ügyfél szakmai ügyfélnek minősül. 

Az ügyfelekre vonatkozó információk megbízhatósága  

A MiFID II 25. cikkének (3) bekezdése valamint a MiFID II felhatalmazáson alapuló 

rendelet 55. cikkének (3) bekezdése) 

4. iránymutatás  

38. A vállalkozásoknak ésszerű lépéseket kell tenniük és megfelelő eszközökkel 

rendelkezniük annak biztosítására, hogy az ügyfeleikről gyűjtött információk 

megbízhatóak és következetesek legyenek anélkül, hogy túlzottan 

támaszkodnának az ügyfelek önértékelésére.  

39. Ha az összegyűjtött információk nem kellően megbízhatóak és következetesek, az azt 

jelenti, hogy nem kaptak elegendő információt a megfelelőségi értékelés elvégzéséhez, 

és a vállalkozásoknak a MiFID II. 25. Cikke (3) pontjának albekezdésével összhangban 

figyelmeztetniük kell az ügyfelet.  

40. A vállalkozásoknak ésszerű lépéseket kell tenniük az ügyfelekről gyűjtött információk 

megbízhatóságának, pontosságának és következetességének ellenőrzésére, és nem 

csupán arra kell hagyatkozniuk, hogy az ügyfelektől elvárják, hogy a megfelelőség 

értékeléséhez szükséges pontos, naprakész és teljes körű információkat nyújtsanak. 

Ilyen lépés lehet például az ügyfél további információk begyűjtése abban az esetben, ha 
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az ismereteiről és tapasztalatairól gyűjtött információk azt mutatják, hogy az összetett 

kötvényekről több ismerettel rendelkezik, mint a hagyományos, egyszerű kötvényekről.  

41. A vállalkozások politikáinak és eljárásainak arra kell irányulniuk, hogy értékeljék az 

ügyfelek vagy potenciális ismereteire és tapasztalataira vonatkozó információk 

begyűjtésére használt eszközök minőségét és hatékonyságát. Amennyiben a 

vállalkozások az információgyűjtésre külön eszközöket alkalmaznak a 

megfelelésértékelés során (például online kérdőíveket vagy olyan szoftvert, amely 

értékeli, hogy a befektetési termék megfelelő-e vagy figyelmeztetést kell kiadni, azaz, 

„profilmeghatározó szoftvert”), , gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő rendszerekkel 

és ellenőrző intézkedésekkel rendelkezzenek annak biztosítására, hogy az eszközök a 

célnak megfelelnek és kielégítő eredményeket hoznak. A vállalkozásoknak 

konzisztenciaellenőrzéseket javasolt végezniük az ügyfelek által a megadott válaszokra 

vonatkozóan annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a különböző összegyűjtött 

információk közötti ellentmondásokra. 

42. Az ügyfelekre vonatkozó információk következetességének biztosítása érdekében a 

vállalkozásoknak teljességében kell szemlélniük a megszerzett információkat. A 

vállalkozásoknak tisztában kell lenniük az összegyűjtött információk közötti esetleges 

ellentmondásokkal, az esetleges lényeges következetlenségek vagy pontatlanságok 

helyesbítése érdekében. A vállalkozásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az 

ügyfeleikről összegyűjtött információk értékelése következetes módon történjen, 

függetlenül az ilyen információk gyűjtéséhez használt eszközöktől. 

A naprakész ügyfélinformációkra való támaszkodás 

(A MiFID II 16. cikkének (2) bekezdése és 25. cikkének (3) bekezdése, valamint a MiFID II 

felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének (3) bekezdése) 

5. iránymutatás 

43. Amennyiben a vállalkozások az ügyfelek ismereteire és tapasztalataira vonatkozó, 

korábban gyűjtött információkra támaszkodnak, a vállalkozásoknak olyan 

eljárásokat kell kialakítaniuk, amelyek meghatározzák az ilyen információk 

frissítésének gyakoriságát annak biztosítása érdekében, hogy az információk 

naprakészek, pontosak és hiánytalanok legyenek a megfelelőség értékelése 

céljából.  

44. A megfelelőség értékelése céljából a vállalkozások vagy minden alkalommal 

információkat gyűjthetnek az ügyfél ismereteiről és tapasztalatairól a befektetési termék 

felkínálása vagy ha az ügyfél erre vonatkozó kérése előtt (egyszeri ügyletek esetében), 

vagy támaszkodhatnak a korábban összegyűjtött információkra, feltéve, hogy azok 

naprakészek. 

45. Az ESMA elismeri, hogy a megfelelőségértékelés keretében begyűjtendő információk 

frissítésének kérdése eltérő jellegű, mint az alkalmassági értékelés esetében, mivel az 

ügyfél tudására és tapasztalatára vonatkozó információk általában kevésbé 
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változékonyak, mint az alkalmassági értékelés más elemei, és a tudás és a tapasztalat 

általában gyarapodik az idő múlásával. Ezért az ügyfelekre vonatkozó információk 

frissítésének gyakorisága a megfelelőségi értékelés keretében alacsonyabb lehet, mint 

az alkalmasságértékelés esetében. A sérülékenyebbnek tekintett ügyfélcsoportok 

tekintetében esetében elvárt, hogy a vállalkozások olyan politikát dolgozzanak ki, amely 

rendszeresebben értékeli az ismereteket és a tapasztalatokat.  

46. A megfelelőség értékelését az ügyfél tudására és tapasztalatára vonatkozó megbízható 

információk alapján kell elvégezni. A vállalkozásoknak olyan eljárásokat kell 

kidolgozniuk, amelyek biztosítják, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek az 

ügyfél számára kínált vagy általa kért termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó 

ismereteiről és tapasztalatairól, például oly módon, hogy felkérik azokat az ügyfeleket, 

akikkel a vállalkozás folyamatos kapcsolatban áll, hogy rendszeresen tájékoztassák a 

vállalkozást az eredetileg nyújtott információkkal kapcsolatos változásokról és szükség 

esetén frissítsék azokat. A vállalkozásoknak megfelelő eljárásokkal kell rendelkezniük 

az olyan helyzetek kezelésére is, amikor az ügyfél nem reagál az eredetileg megadott 

információk frissítésére vonatkozó kérdéseikre.  

47. Az információk frissíthetők például azáltal, hogy kérdőívet küldenek az ügyfeleknek, 

vagy megadják az ügyfeleknek a róluk rendelkezésére álló információkat, és 

megerősítést kérnek arról, hogy azok továbbra is pontosak, teljesek és naprakészek. Ha 

egy ilyen kérdőívben a vállalkozás az ügyfélnek az adott vállalkozással folytatott ügyletei 

alapján előre kitölt egyes válaszokat, a vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy e 

válaszok előzetes kitöltéséhez csak teljes mértékben objektív, releváns és megbízható 

információkat használjanak fel, és hogy az ügyfélnek lehetősége legyen felülvizsgálni és 

szükség esetén helyesbíteni ezeket az előre kitöltött válaszokat. A szükséges 

intézkedések között szerepelhet többek között az ügyfél profiljának frissítése és 

módosítása az összegyűjtött naprakész információk szerint. 

48. Annak elkerülése érdekében, hogy az ügyfelekről hiányos, pontatlan vagy elavult 

információk alapján végezzenek megfelelésértékelést , a vállalkozásoknak 

intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy megkérjék az ügyfelet az 

ismereteire és/vagy tapasztalataira vonatkozó információk frissítésére, amint olyan 

lényeges változásról szerez tudomást, amely befolyásolhatja ismereteit és/vagy 

tapasztalatát és ezáltal a megfelelésértékelés eredményét.  

49. A vállalkozásoknak intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy csökkentsék 

annak kockázatát, hogy az ügyfél tudásának vagy tapasztalatának tényleges 

módosulása nélkül olyan célból ösztönözzék a tudására vagy tapasztalatára vonatkozó 

információk frissítésére, hogy egy bizonyos befektetési termék megfelelőnek tűnjön, 

amely egyébként számára nem lenne megfelelő. Az ilyen jellegű kockázatok kezelésére 

vonatkozó bevált gyakorlatra példa, hogy a vállalkozások olyan eljárásokat alkalmaznak, 

amelyekkel az ügyletek végrehajtása előtt vagy után ellenőrizik, hogy az ügyfél profilját 

túl gyakran vagy az utolsó módosítás után nem sokkal frissítik-e. Az ilyen helyzeteket 

ezért a megfelelő belső védelmi vonal felé szükséges jelenteni. Ezek a politikák és 

eljárások különösen fontosak olyan helyzetekben, amikor fokozott összeférhetetlenségi 

kockázat áll fenn, például amikor a vállalkozás ösztönzőket kap a befektetési termék 
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forgalmazása után. Egy további figyelembe veendő tényező az ügyféllel létrejövő 

interakció típusa (pl. szemtől szembe kontra automatizált rendszeren keresztül). 

Ügyfélinformációk jogi személyek vagy csoportok esetében 

(A MiFID II. irányelv 16. cikkének (2) és 25. cikkének (3) bekezdése) 

6. iránymutatás 

50. A vállalkozásoknak előzetesen ki kell alakítaniuk egy szabályzatot arról, hogyan 

kell elvégezni az alkalmassági értékelést olyan helyzetekben, amikor az ügyfél jogi 

személy vagy kettő vagy több természetes személyből álló csoport, vagy ha egy 

másik természetes személy képvisel egy vagy több természetes személyt. Ezt a 

politikát a 6. általános iránymutatással és a MiFID II alkalmassági követelmények 

bizonyos szempontjairól szóló ESMA-iránymutatásokban foglalt támogató 

iránymutatásokkal összhangban kell kidolgozni12. 

51. Ez többek között feltételezi, hogy a szabályzatnak világosan meg kell különböztetnie 

azokat a helyzeteket, amelyekben az alkalmazandó nemzeti jogszabályok képviselő 

kinevezését írják elő – mint például a jogi személyek esetében – és azokat a helyzeteket, 

amelyekben nem kötelező képviselő megbízása, a szabályzatnak inkább az utóbbi 

helyzetre kell összpontosítania. Ha a politika előirányozza az ügyfelek közötti 

megállapodásokat, részletesen írásban tájékoztatni kell őket arról, hogy milyen hatással 

lehetnek az ilyen megállapodások az érdekeik védelmére. A vállalkozás által a politikája 

alapján hozott intézkedéseket megfelelő módon dokumentálni kell, hogy lehetőség 

legyen utólagos ellenőrzésekre.  

52. Amennyiben az alkalmazandó nemzeti jog értelmében képviselőt írnak elő vagy ettől 

függetlenül jelölnek ki, az ismeretekre és a tapasztalatokra vonatkozó információkat e 

képviselőtől kell összegyűjteni rá vonatkozólag, és a megfelelőség értékelését a 

képviselőre vonatkozólag kell elvégezni.  

53. Ha a két vagy több érintett természetes személyből álló csoportnak nehézséget okoz 

annak eldöntése, hogy mely személy(ek) tekintetében kérik értékelni az ismeretekre és 

tapasztalatokra vonatkozó információkat, a vállalkozásnak a legprudensebb 

megközelítést kell alkalmaznia, és a legkevesebb tudással és tapasztalattal rendelkező 

személyre vonatkozó információkat figyelembe vennie. A vállalkozásoknak kiemelt 

figyelemmel kell eljárniuk, ha jelentős eltérés tapasztalható a tudás és a tapasztalat 

szintjében a csoport különböző ügyfeleinek esetén, illetve amikor tőkeáttételes pénzügyi 

eszközöket vagy függő kötelezettségekkel járó ügyletekről van szó, amelyek olyan 

jelentős veszteségeket eredményezhetnek, amelyek meghaladhatják az ügyfélcsoport 

kezdeti befektetését. A választott megközelítést a vállalkozásoknak egyértelműen 

dokumentálniuk kell. 

                                                 

12ESMA iránymutatások a MiFID szerinti alkalmassági követelmények bizonyos szempontjairól (Hiv.: ESMA35-43-1163). 



 
 

ESMA – NYILVÁNOS FELHASZNÁLÁSRA 

 

17 

54. Amennyiben egy vállalkozás úgy dönt, hogy a csoport minden egyes tagjától a 

megfelelőség értékelése céljából információt kér, a vállalkozás politikájának 

egyértelműen meg kell határoznia, hogyan fogja kezelni azokat a helyzeteket, amikor 

jelentős különbség van az egyes ügyfelek ismereteinek és/vagy tapasztalatainak szintje 

között. A vállalkozásnak itt is a legkörültekintőbb megközelítést kell alkalmaznia, azaz a 

csoporthoz tartozó legkevesebb tudással és tapasztalattal rendelkező ügyféllel 

kapcsolatos információkat kell értékelnie. Alternatív megoldásként a vállalkozás 

politikája azt is meghatározhatja, hogy ilyen helyzetben nem lesz képes értékelni a 

megfelelőséget. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy ha a csoporthoz 

tartozó valamennyi ügyfélről információkat gyűjtenek, és ha az értékelés céljából egy 

átlagos tudásszintet vesznek figyelembe, az valószínűleg nem felelne meg a MiFID II-

irányelv szerinti átfogó elvnek, amely szerint az ügyfél legjobb érdekeit kell szem előtt 

tartani. 

A befektetési termékek megértéséhez szükséges mechanizmusok 

(A MiFID II. irányelv 16. cikkének (2) és 25. cikkének (3) bekezdése)  

7. iránymutatás 

55. A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy olyan politikákat és eljárásokat 

alkalmazzanak a befektetési termékek jellemzőinek, jellegének és 

tulajdonságainak megértése érdekében, amely lehetővé teszi számukra annak 

értékelését, hogy az adott termék megfelelő-e ügyfeleik számára. 

56. E célból a vállalkozásoknak olyan megbízható és objektív eljárásokat és eszközöket kell 

alkalmazniuk, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megfelelően és arányosan 

figyelembe vegyék az általuk kínált vagy az ügyfelek által kért befektetési termékek 

különböző jellemzőit és releváns kockázati tényezőit (például a hitelkockázatot, piaci 

kockázatot, likviditási kockázatot). Ide tartozhat a vállalkozás termékirányítási 

kötelezettségei céljából végzett elemzésének figyelembevétele is 13 . Ebben az 

összefüggésben a vállalkozásoknak gondosan értékelniük kell, hogy bizonyos 

befektetési termékek hogyan viselkedhetnek különböző körülmények között (pl. 

átváltoztatható kötvények, amelyeket részvényekké cserélhetnek).  

57. Különösen fontos a termékek „összetettségének” figyelembevétele, és ezt párosítani kell 

az ügyfél tudásával és a tapasztalataival. Bár az összetettség egy relatív kifejezés, 

amely több tényezőtől függ, a vállalkozásoknak – a termékek megfelelőségi értékelést 

igénylő és nem igénylő termékek közötti különbségtételhez szükséges összetettség 

szerinti minősítését követően - - figyelembe kell venniük a MiFID II-ben meghatározott 

kritériumokat és elveket is, amikor a befektetési termékeknek a megfelelőség értékelése 

céljából figyelembeveendő összetettséget határozzák meg. 

                                                 

13 Különösképpen a MiFID II (a 24. cikk (2) bekezdésének második albekezdése) értelmében „a vállalkozás érti az általa kínált 
vagy ajánlott pénzügyi eszközöket” annak érdekében, hogy teljesítse kötelezettségét a kínált vagy ajánlott termékek és a végső 
ügyfelek kapcsolódó célpiaca közötti kompatibilitásra vonatkozóan. 
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58. A vállalkozásoknak olyan eljárásokat kell elfogadniuk, amelyek biztosítják, hogy a 

termékkínálatban szereplő befektetési termékek megértéséhez és helyes besorolásához 

használt információk megbízhatóak, pontosak, következetesek és naprakészek 

legyenek. Ezeknek az eljárásoknak figyelembe kell venniük az érintett befektetési 

termékek eltérő jellemzőit és jellegét. Ezenkívül a vállalkozásoknak meg kell vizsgálniuk 

az értékeléshez felhasznált információkat annak érdekében, hogy azok tükrözhessék a 

termék besorolására esetlegesen hatással lévő fontos változásokat. Ez különösen 

fontos a pénzügyi piacok folyamatos fejlődésének és növekedési sebességének 

fényében.  

59. A befektetési termékek megfelelőségi értékelés céljából történő kategorizálásakor a 

vállalkozásoknak megfelelő szintű részletességgel kell a vizsgálatukat elvégezni annak 

biztosítása érdekében, hogy csak a valóbban összehasonlítható jellemzőkkel 

rendelkező befektetési termékeket csoportosítsák, és értékeljék az ügyfél ilyen 

jellemzőkkel és kockázatokkal kapcsolatos tapasztalatait és ismereteit. A 

vállalkozásoknak több kulcsfontosságú tényezőt is figyelembe kell venniük a 

kategorizálás során [például opcionalitási elemeket (derivatívák vagy beágyazott 

származtatott termékeket tartalmazó termékek esetében)]; a tőkeáttétel; a hitelezői 

feltőkésítésre való jogosultság; alárendeltségi záradékok; az alapul szolgáló eszköz 

megfigyelhetősége (pl. ismeretlen vagy átláthatatlan indexek használata); 

tőketörlesztési garanciák vagy tőkevédelmi záradékok; a termék likviditása (azaz a 

kereskedési helyszíneken való forgalomképesség, a vételi és eladási ár közötti 

különbség, értékesítési korlátozások, kilépési díjak); és a befektetési termék 

devizaneme). 
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AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA MEGFELELŐ TERMÉKEK  

A megfelelőség következetes értékelésének biztosításához szükséges intézkedések  

A MiFID II 16. cikkének (2) bekezdése és 25. cikkének (3) bekezdése, valamint a MiFID II 

felhatalmazáson alapuló rendelet 21.  és 56. cikkének (1) bekezdése. 

8. iránymutatás 

60. Annak biztosítása érdekében, hogy a tervezett befektetési szolgáltatás vagy 

termék megfelelő legyen az ügyfél számára, a vállalkozásoknak szabályzatokat és 

eljárásokat kell kidolgozniuk annak biztosítására, hogy következetesen 

figyelembe vegyék a következőket:  

• minden olyan információ, amelyet az ügyfél ismereteiről és tapasztalatairól a 

befektetési termék megfelelőségének értékeléséhez szereztek; 

• a megfelelőségi értékelés során figyelembe vett befektetési termékek 

valamennyi releváns jellemzője és kockázata.  

A vállalkozásoknak olyan politikákat és eljárásokat kialakítaniuk, amelyek 

lehetővé teszik számukra, hogy egyértelmű és nem félrevezető figyelmeztetést 

adjanak ki, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a befektetési szolgáltatás vagy 

termék nem megfelelő az ügyfél vagy potenciális ügyfél számára. 

61. Egy olyan befektetési termék értékesítése, amely az ügyfél általi tőkekivonásnak 

minősül, nem vonja maga után a megfelelőségi értékelés kötelezettségét. 

62. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a megfelelőség értékelése során automatizált 

eszközökre támaszkodnak, megfelelő rendszerekkel és kontrollmechanizmusokkal kell 

rendelkezniük annak biztosítására, hogy az eszközök megfeleljenek a célnak, és 

kielégítő eredményeket érjenek el az ügyfél és a befektetési jellemzőinek 

összepárosításakor.  

63. Ebben a tekintetben az eszközöket úgy kell megtervezni, hogy figyelembe vegyék 

valamennyi ügyfél vagy befektetési termék fontos sajátosságait. Például azok az 

eszközök, amelyek (ismeretük és tapasztalatuk szintje alapján) az ügyfeleket vagy a 

befektetési termékeket túl tágan osztályozzák, nem lennének alkalmasak ennek a célnak 

való megfelelésre.  

64. A vállalkozásoknak egyértelműen meg kell határozniuk és dokumentálniuk kell a 

megfelelőségi értékelés eredményének meghatározásához használt módszertant. 

Amennyiben egy vállalkozás egy meghatározott pontozási rendszert alkalmaz a 

besoroláshoz és a megfelelőség értékeléséhez, az alkalmazott módszertannak, 

mérőszámoknak és képleteknek világosnak, egyértelműnek és dokumentáltnak kell 

lenniük. 
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65. Amikor – a megfelelőség értékelése során – felméri, hogy az ügyfél megérti-e a 

vállalkozás által felkínált vagy az ügyfél által igényelt befektetési termékek konkrét 

típusainak fő jellemzőit és kockázatait, a vállalkozásnak összességében kell figyelembe 

vennie azokat az információkat, amelyeket az ügyfél ismereteiről és tapasztalatairól 

gyűjtött, hogy átfogóan értékelhesse, hogy az ügyfél megérti-e a felkínált vagy igényelt 

befektetési termékeket és a tervezett ügyletek kockázatait.  

66. Az érintett személyzetnek elegendő és egyértelmű iránymutatással kell rendelkeznie 

arra vonatkozóan, hogyan kell elvégezni a megfelelőségértékelést annak biztosítása 

érdekében, hogy az értékelés elvégzése során ne legyen indokolatlan mérlegelési 

jogköre, és képes legyen döntését utólagosan megindokolni. A vállalkozásoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a megfelelőség értékelésére elfogadott eszközöket és 

eljárásokat úgy alakítsák ki, hogy az olyan termékeket ne minősítsék megfelelőnek, 

amelyek esetében az ügyfél tapasztalatát és/vagy tudását nem értékelték, vagy 

amelyekkel kapcsolatban az ügyfél nem mutatott kellő szintű tudást és/vagy 

tapasztalatot, és hogy ennek fényében megfelelő figyelmeztetést adjanak ki. 

67. Az automatizált eszközök segítségével végzett megfelelőség-értékelés 

következetességének biztosítása érdekében (még akkor is, ha az ügyfelekkel való 

interakció nem automatizált rendszereken keresztül történik) a vállalkozás által kínált 

vagy az ügyfél által kért befektetési termékek megfelelőségét meghatározó 

algoritmusokat megfelelően dokumentálni kell és rendszeresen nyomon kell követni és 

tesztelni is kell. Az ilyen algoritmusok meghatározásakor a vállalkozásoknak figyelembe 

kell venniük a termékkínálatban található termékek jellegét és tulajdonságait. A 

vállalkozásoknak különösen a következő intézkedéseket kell meghozniuk: 

• olyan megfelelő rendszertervezési dokumentumok létrehozása, amelyek világosan 

meghatározzák az algoritmusok célját, alkalmazási körét és tervezését. A döntési 

fáknak vagy a döntési szabályoknak e dokumentumok részét kell képezniük 

amennyiben ezek relevánsak;  

• olyan dokumentált tesztelési stratégia létrehozása, amely részletezi az algoritmusok 

vizsgálatának eseteit. Ennek magában kell foglalnia a vizsgálati terveket, a 

teszteseteket, a vizsgálati eredményeket, a hibakezelést (ha releváns) és a végső 

vizsgálati eredményeket;  

• rendelkeznek a megfelelő politikákkal és eljárásokkal egy adott algoritmus 

módosításának kezelésére vonatkozóan, ideértve e módosítások nyomon követését 

és nyilvántartását. Ide tartoznak azok a biztonsági intézkedések, amelyek biztosítják 

az algoritmus figyelemmel kísérését és megakadályozzák az ahhoz való 

jogosulatlan hozzáférést; 

• felülvizsgálják és aktualizálják az algoritmusokat annak érdekében, hogy tükrözzék 

azokat a fontosabb változásokat (pl. a piaci változások és az alkalmazandó jog 

változásai), amelyek hatással lehetnek a hatékonyságukra; 
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• rendelkeznek olyan politikákkal és eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik az 

algoritmuson belüli hibák észlelését és megfelelő kezelését, ideértve például a 

szolgáltatásnyújtás felfüggesztését, ha ez a hiba valószínűleg nem megfelelő 

értékeléseket eredményez és/vagy megsérti a vonatkozó jogszabályokat; 

• rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal – ideértve az emberi és technológiai 

erőforrásokat is – az algoritmusok teljesítményének figyelemmel kísérése és 

felügyelete érdekében a nyújtott szolgáltatások megfelelő és időszerű 

felülvizsgálata révén; és 

• rendelkeznek megfelelő belső jóváhagyási eljárással annak érdekében, hogy a fenti 

intézkedéseket megtegyék.  

 

A figyelmeztetések hatékonysága 

(A MiFID II 25. cikkének (3) bekezdése valamint a MiFID II felhatalmazáson alapuló 

rendelet 56. cikkének (2) bekezdése) 

9. iránymutatás  

68. Biztosítani kell a vállalkozások által kiadott figyelmeztetések hatékonyságát olyan 

esetekben, ha az ügyfél nem vagy nem elegendő tájékoztatást ad az ismereteiről 

vagy tapasztalatairól, vagy ha az ilyen információk értékelése azt mutatja, hogy a 

kínált vagy kért befektetési szolgáltatás vagy termék nem megfelelő az ügyfél 

számára. Ennek érdekében a figyelmeztetésnek jól láthatónak, egyértelműnek és 

nem félrevezetőnek kell lennie.  

69. A vállalkozásoknak ésszerű lépéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy az általuk 

kiadott figyelmeztetéseket az ügyfelek megfelelően fogadni tudják és valóbban 

figyelmeztetésként értelmezzék. E célból a figyelmeztetéseknek szembetűnőnek kell 

lenniük. Ez történhet például úgy, hogy a figyelmeztető üzenetet a többi információtól 

eltérő színnel tüntetik fel, vagy ha a megbízást telefonon adják meg, a figyelmeztetést 

és annak hatását elmagyarázzák az ügyfélnek, és válaszolnak az ügyfél esetleges 

kérdéseire annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél a figyelmeztetést megfelelően 

megkapta és megértette. 

70. A vállalkozások által kiadott figyelmeztetéseknek egyértelműen meg kell jelölniük az 

ügyfél figyelmeztetésének okát: vagy az, hogy az ügyfél nem adott tájékoztatást, vagy 

hogy az összegyűjtött információk nem elégségesek, és ezért a vállalkozás nincs abban 

a helyzetben, hogy megállapítsa a tervezett ügylet megfelelőségét, vagy hogy az ügyfél 

által szolgáltatott információk értékelése azt mutatja, hogy a tervezett ügylet nem 

megfelelő az ügyfél számára. El kell kerülni például azokat a kétértelmű üzeneteket, 

amelyek szerint a termék „egyszerű/haladó/szakértő ügyfelek” számára megfelelő. 

Hasonlóképpen, a vállalkozásoknak kerülniük kell az olyan figyelmeztetések kiadását, 

amelyek pontatlan nyelvezetet tartalmaznak (pl. azt állítják, hogy a termék vagy 
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szolgáltatás „nem feltétlenül megfelelő” az ügyfél számára), mivel nem valószínű, hogy 

így kellő mértékben felhívják az ügyfél figyelmét az ügylet lebonyolításának 

kockázataira. A vállalkozásoknak kerülniük kell az olyan a túl hosszú figyelmeztetést is, 

amely elfedi azt a kulcsfontosságú üzenetet, hogy az ügyfél nem rendelkezik a 

befektetési szolgáltatáshoz vagy termékhez szükséges ismeretekkel és tapasztalattal, 

vagy azt nem bizonyította. 

71. A vállalkozások nem csökkenthetik a figyelmeztetések jelentőségét, és nem 

ösztönözhetik az ügyfelet azok figyelmen kívül hagyására (pl. telefonbeszélgetések 

során vagy a figyelmeztetésben használt nyelven).  

72. A vállalkozásoknak kerülniük kell az olyan üzenetek használatát a figyelmeztetésekben, 

amelyek arra ösztönözhetik az ügyfelet, hogy folytassa az ügyletet, újból végezze el a 

megfelelőség értékelését, vagy kérje a szakmai ügyfél számára történő  átminősítést. A 

vállalkozások például bevezethetnek egy olyan folyamatot is, amely során az ügyfél 

megerősíti, hogy megismerte a figyelmeztetésben szereplő információkat, mielőtt 

megkezdhetné az ügyletet. 

73. Ha egy olyan ügyfélnek, aki nem rendelkezik a szükséges tudással és tapasztalattal, 

oktatási eszközöket, webináriumokat vagy „demó” kereskedési platformokat ajánlanak 

fel ismereteinek bővítése céljából, a vállalkozásnak ezt követően meg kell állapítania, 

hogy az ügyfél rendelkezik-e a tervezett befektetési szolgáltatással vagy termékkel 

kapcsolatos szükséges ismeretekkel, és ennek során a tudásának szintjére 

összpontosító másik megfelelőségi értékelést kell végeznie. Az ilyen oktatási eszközöket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy kifejezetten arra irányuljanak, hogy javítsák az 

ügyfél azon képességét, hogy helyes válaszokat adjon egy előre meghatározott 

kérdésre, mivel ez a vállalkozás azon kötelezettségének megkerüléséhez vezethet, 

hogy értékelje az ügyfélnek a felkínált vagy kért befektetési termékekkel kapcsolatos 

ismereteit és tapasztalatait. 

74. Amennyiben a vállalkozások politikái és eljárásai lehetővé teszik az ügyfeleiknek, hogy 

a figyelmeztetést követően folytassák az ügyletet, a vállalkozásoknak utólag értékelniük 

kell a kiadott figyelmeztetések általános hatékonyságát, például úgy, hogy értékelik a 

figyelmeztetés ellenére megadott tranzakciók számának és az összes kiadott 

figyelmeztetésnek az arányát, és szükség esetén módosítják a vonatkozó politikáikat és 

eljárásaikat. 

75. Emellett jó gyakorlat, ha a vállalkozások olyan szabályzatokkal és eljárásokkal 

rendelkeznek, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket és kritériumokat, amelyek 

mellett az ügyfélnek a figyelmeztetést követő ügyletkötésre irányuló kérelme 

elfogadható-e vagy nem. A vállalkozás például figyelembe veheti azokat a helyzeteket, 

amikor nagyobb az összeférhetetlenség kockázata, mivel a vállalkozás saját befektetési 

termékeit (vagy az ugyanazon csoporthoz tartozó vállalkozások által kibocsátott 

befektetési termékeket) értékesíti, vagy aktívan forgalmaz befektetési termékeket a 

vállalkozás hatókörén belül. Egy másik figyelembe vehető tényező a kínált vagy igényelt 

termékek nagyfokú összetettsége vagy kockázata.  
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EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK 

A vállalkozások alkalmazottainak képesítése 

(A MiFID II 16. cikkének (2) bekezdése és 25. cikkének (3) bekezdése, valamint a MiFID II 

felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkének (1) bekezdése) 

10. iránymutatás 

76. A megfelelőségi értékelésben részt vevő személyzetnek tisztában kell lennie az 

értékelésben betöltött szerepével, és megfelelő szintű készségekkel, ismeretekkel 

és szakértelemmel kell rendelkeznie, beleértve a vonatkozó szabályozási 

követelmények és eljárások megfelelő ismeretét ahhoz, hogy eleget tehessen 

kötelezettségeinek. E célból a vállalkozásoknak rendszeresen képezniük kell a 

személyzetüket. 

77. Az ESMA hangsúlyozza, hogy a vállalkozás nevében az ügyfeleknek a pénzügyi 

eszközökről, befektetési szolgáltatásokról vagy kiegészítő szolgáltatásokról információt 

nyújtó alkalmazottaknak birtokában kell lenniük az MiFID II-irányelv 25. cikkének 

(1) bekezdése szerinti (és részletesebben az ESMA-iránymutatásokban a tudás és 

kompetencia értékelése céljából meghatározott 14 ) kötelezettségeik teljesítéséhez 

szükséges ismereteknek és szakértelemnek, ideértve az megfelelési értékelésre 

vonatkozó ismereteket és szakértelmet is. 

78. A vállalkozásoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az ügyfelekkel közvetlenül nem 

szembesülő, de a megfelelőség értékelésében bármely más módon részt vevő egyéb 

alkalmazottak továbbra is rendelkezzenek a szükséges készségekkel, tudással és 

szakértelemmel, a megfelelőségi folyamatban betöltött adott szerepüktől függően. Ilyen 

feladat lehet például a kérdőívek létrehozása, a megfelelési értékelés elvégzéséhez 

szükséges algoritmusok meghatározása, illetve a megfelelési értékelés elvégzéséhez 

és a megfelelési követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges egyéb 

szempontok meghatározása.  

79. Adott esetben az automatizált eszközök (ideértve a hibrid eszközöket is) alkalmazása 

során a vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen eszközök meghatározásával 

kapcsolatos tevékenységekben részt vevő alkalmazottaik: 

• megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az automatikus értékeléshez használt 

technológiáról és algoritmusokról (különösen az értékelés szolgáló algoritmusok 

logikájáról, kockázatairól és szabályairól); és 

• képesek megérteni és felülvizsgálni az algoritmusok által generált értékelést. 

Nyilvántartás 

                                                 

14 Az ESMA iránymutatásai az ismeretek és szakértelem értékeléséhez (Hiv.: ESMA71-1154262120-153 EN (mód.)). 
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(A MiFID II 16. cikke (6) bekezdése, 16. cikke (7) bekezdése, 25. Cikke (5) bekezdése és 

a MiFIDII felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (6) bekezdése és 56. cikke (2) 

bekezdése és 72. és 76. cikke) 

11. iránymutatás  

80. A MiFID II felhatalmazáson alapuló rendelet 56. cikkének (2) bekezdésében említett 

megfelelőségi értékelésről szóló nyilvántartás vezetésére vonatkozó 

kötelezettségük részeként a vállalkozásoknak legalább: 

• megfelelő nyilvántartással és megőrzéssel kapcsolatos intézkedéseket 

tartanak fenn a megfelelőségértékelés szabályos és átlátható 

nyilvántartásának biztosítása érdekében, beleértve az ügyféltől származó 

információk gyűjtését és a nyújtott, nem tanácsadáshoz kapcsolódó 

szolgáltatásokat;  

• biztosítják, hogy a nyilvántartási intézkedések kialakításuknál fogva lehetővé 

tegyék a megfelelési értékeléssel kapcsolatos hibák kimutatását;  

• biztosítják, hogy a nyilvántartások hozzáférhetőek legyenek a vállalkozás 

érintett személyei és az illetékes hatóságok számára;  

• megfelelő folyamatoknak kell rendelkezésre állniuk a nyilvántartási 

intézkedések esetleges hiányosságainak vagy korlátainak mérséklésére.  

81. A vállalkozások által elfogadott nyilvántartási rendszereket úgy kell kialakítani, hogy 

lehetővé tegyék a vállalkozások számára az utólagos nyomon követést az alábbiak 

tekintetében: 

• a megfelelőségi értékelés eredménye, beleértve annak indokolását is, azaz az 

összegyűjtött és értékelt ügyfélinformációk és az értékelés eredménye közötti 

egyértelmű kapcsolatot;  

• a vállalkozás által kiadott figyelmeztetés, ha a befektetési szolgáltatást vagy 

terméket az ügyfél számára potenciálisan nem megfelelőnek minősítették, vagy ha 

az ügyfél nem adott elegendő információt ahhoz, hogy a vállalkozás elvégezhesse 

a megfelelőség értékelését (függetlenül attól, hogy az ügyfél kérte-e az ügylet 

végrehajtását vagy sem); 

• kérte-e az ügyfél, hogy a figyelmeztetés ellenére folytassa az ügyletet; és 

• a vállalkozás elfogadta-e az ügyfél arra irányuló kérelmét, hogy az elfogadott 

vonatkozó eljárásoknak megfelelően folytassa az ügyletet.  

82. Ezért a vállalkozásnak rögzítenie kell a megfelelőség értékelésével kapcsolatos 

valamennyi lényeges információt, például az ügyfélre vonatkozó információkat 

(beleértve azt is, hogy ezeket az információkat hogyan használják fel és értékelik az 
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ügyfél tudás- és tapasztalat profiljának meghatározásához), valamint az ügyfélnek kínált 

befektetési termékekre vonatkozó információkat. A nyilvántartásnak a következőket kell 

tartalmaznia: 

• a megfelelőség értékelésével összefüggésben nyújtott információk frissítései, 

különös tekintettel az ügyfél tudásának és tapasztalati profiljának bármilyen 

változására; 

• azon befektetési termékek típusai, amelyek az adott profilhoz megfelelőek, és az 

értékelés indokolása, valamint az esetleges változások és azok okai.  

83. A vállalkozásoknak olyan mechanizmusokkal kell rendelkezniük, amelyek lehetővé 

teszik számukra azon további kockázatok megértését és mérséklését, amelyek hatással 

lehetnek a befektetési szolgáltatások online vagy digitális eszközökön keresztül történő 

nyújtására, például a rosszindulatú kibertevékenységek esetén.15  

84. A vállalkozások által alkalmazott nyilvántartási rendszerek a nem tanácsadási 

szolgáltatások nyújtására használt forgalmazási csatornától függően változhatnak. A 

vállalkozásoknak például: 

• amennyiben a szolgáltatásokat online nyújtják, informatikai eszközöket kell 

kifejleszteniük az információk nyomon követésére és tárolására; 

• amennyiben a szolgáltatásokat telefonon nyújtják, megfelelő intézkedéseket kell 

elfogadniuk annak biztosítására, hogy a vállalkozás az általa kiadott figyelmeztetést 

össze tudja kapcsolni azon ügyfél esetleges ügyletével, aki úgy dönt, hogy a 

figyelmeztetés ellenére folytatja a műveletet; 

• amennyiben a szolgáltatásokat személyesen nyújtják, össze kell gyűjteniük és 

rögzíteniük kell a megfelelőségi eljárás során használt valamennyi releváns 

formanyomtatványt és dokumentumot, különösen azokat, amelyeket az ügyfél 

és/vagy a vállalkozás személyzete aláírt. 

 

Azon helyzetek meghatározása, amelyekben szükség van a megfelelőség értékelésére 

(A MiFID II 16. cikkének (2) bekezdése, 25. cikkének (3) bekezdése és 25. cikkének 

(4) bekezdése, valamint a MiFID II felhatalmazáson alapuló rendelet 57. cikke) 

12. iránymutatás 

                                                 

15  A vállalkozásoknak az ilyen kockázatokat nemcsak az iránymutatásban meghatározott rendelkezésekkel kapcsolatban 
figyelembe kell venniük, hanem az MiFID II-irányelv 16. cikkének (4) bekezdésében foglalt szélesebb körű kötelezettségei 
részeként, amely szerint minden ésszerű lépést meg kell tennie a befektetési szolgáltatások és tevékenységek, valamint az ahhoz 
kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogszabályi követelmények teljesítésének folyamatossága és szabályossága biztosításának 
érdekében. 
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85. A vállalkozásoknak megfelelő intézkedéseket kell elfogadniuk annak 

biztosítására, hogy képesek legyenek meghatározni azokat a helyzeteket, 

amelyekben megfelelőségi értékelést kell végezni, és kerülniük kell annak 

elvégzését olyan helyzetekben, amikor alkalmassági értékelést kell végezni. 

86. A vállalkozásoknak olyan eljárásokkal és ellenőrzésekkel kell rendelkezniük az 

értékesítési személyzet és az ügyfelek közötti interakció tekintetében, amelyek irányítják 

és rögzítik 16 az interakciót, és biztosítják, hogy egyértelmű különbséget tegyenek 

egyrészt a tanácsadással ellátott és a nem tanácsadási ügyletek, másrészt a kizárólag 

végrehajtáson alapuló mentesség hatálya alá tartozó ügyletek és az egyéb nem 

tanácsadási ügyletek között.  

87. A vállalkozásoknak olyan politikákkal és eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek 

biztosítják, hogy teljesülnek a MiFID II 25. cikkének (4) bekezdésében a „kizárólag 

végrehajtással kapcsolatos szolgáltatás” nyújtására vonatkozóan előírt feltételek, 

amennyiben nem kerül sor megfelelőségi értékelésre.17 

88. A vállalkozásoknak politikákat és eljárásokat kell kidolgozniuk, végrehajtaniuk és 

frissíteniük annak megállapítása érdekében, hogy mely befektetési termékeik 

tekinthetők „összetettnek” és „nem összetettnek” a megfelelőségi követelmények 

alkalmazásában. A MiFID II. irányelv 25. cikke (4) bekezdése a) pontjának vi. 

alpontjában említett „egyéb nem összetett pénzügyi eszközöket” összetettnek kell 

minősíteni, kivéve, ha azokat a MiFID II felhatalmazáson alapuló rendelet 57. cikkében 

foglalt valamennyi kritérium alapján értékelték, és teljesítik azokat. 

89. A vállalkozások politikáinak és eljárásainak biztosítaniuk kell, hogy a MiFID II 25. cikke 

(4) bekezdése a) pontjának i-v. alpontjában szereplő nem összetett eszközök 

jegyzékéből kifejezetten kizárt befektetési termékeket semmi esetre sem értékeljék a 

MiFID II felhatalmazáson alapuló rendelet 57. cikkében meghatározott kritériumok 

alapján, amelyek alapján a megfelelőség értékelése céljából potenciálisan nem összetett 

befektetési termékként lehetne őket besorolni. 

90. A vállalkozásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy nyomon kövessék, hogy az ügyfél 

a vállalkozástól vagy annak nevében folytatott személyre szabott kommunikációra 

reagálva nyújtotta-e be megrendelését. Ilyen esetekben a vállalkozásnak ki kell zárnia 

az ügyletet a „csak végrehajtásra” vonatkozó mentesség alkalmazásában. 

Ellenőrzések 

(A MiFID II 16. cikkének (2) bekezdése, 16. cikkének (5) bekezdése, és 25. cikkének 

(3) bekezdése, valamint a MiFID II felhatalmazáson alapuló rendelet 76. cikke) 

                                                 

16 Figyelembe véve a 11. iránymutatást.  
17  Ez nem akadályozza meg a vállalkozásokat abban, hogy mindenféle – összetett és nem összetett – termék esetében 
elvégezzék a megfelelőség értékelését. 
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13. iránymutatás  

91. A vállalkozásoknak megfelelő nyomonkövetési intézkedésekkel és 

ellenőrzésekkel kell rendelkezniük a megfelelőségi követelményeknek való 

megfelelés biztosítása érdekében.  

92. Amennyiben a vállalkozások automatizált rendszerekre vagy eszközökre támaszkodnak 

a megfelelőség értékelésének folyamatában (pl. ismereteken és tapasztalatokon alapuló 

ügyfélprofil-készítő eszközök, automatikus figyelmeztetések vagy a befektetési 

termékek összetettségének ellenőrzése), ezeknek a rendszereknek vagy eszközöknek 

meg kell felelniük a célnak, és azokat rendszeresen ellenőrizni kell. A vállalkozásoknak 

nyilvántartást kell vezetniük erről a nyomon követésről.18 

93. Amikor a megfelelőség értékelésével összefüggésben automatizált ellenőrzéseket 

alkalmaznak, a vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy az automatizált ellenőrzéseket 

ne lehessen kijátszani 19 , és rendszeres időközönként nyomon kell követniük ezen 

automatizált ellenőrzések megfelelő működését. A vállalkozásoknak megfelelő 

politikákkal és eljárásokkal kell rendelkezniük az informatikai problémák korai 

felismerésére. 

94. A megfelelőség értékelésével összefüggésben a vállalkozásoknak különös figyelmet kell 

fordítaniuk a befektetési termékek összetettségére. Például a megfelelőség-értékelési 

eszközökhöz használt összetett kódokat tartalmazó adatbázisokat rendszeresen felül 

kell vizsgálni és naprakészen kell tartani.  

95. Amennyiben a megfelelőség értékelése személyes találkozókon vagy telefonon történik, 

amely esetben emberi beavatkozásról van szó, a vállalkozásoknak a rendszeres 

ellenőrzési folyamataikba személyes találkozókról vagy telefonfelvételekről készült 

írásos feljegyzéseket kell csatolniuk annak nyomon követése érdekében, hogy az eladó 

személyzet eleget tesz-e a megfelelőség értékelésével kapcsolatos kötelezettségeinek. 

A vállalkozásoknak ellenőrzési eljárásaik részeként nyomon kell követniük ezeket az 

írásos nyilvántartásokat vagy telefonfelvételeket. 

96. A kiadott figyelmeztetések általános hatékonyságának értékelése érdekében a 

vállalkozásoknak nyomon kell követniük az olyan kérdéseket, mint például az ügyfél által 

követett figyelmeztetések aránya az összes kibocsátott figyelmeztetés számához 

képest.  

 

 

                                                 

18 (Lásd a 11. iránymutatást is.) 
19 A kivételeket a vállalkozás eljárásaiban meghatározott különleges körülményekre és a hierarchikus engedélyre kell fenntartani. 
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