
 

Az írásbeli formában történő előzetes tájékoztatási kötelezettség értelmezése 

 

I. TÉNYÁLLÁS 

 

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 43. §-a 

szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségeit a Bszt. 42. §-ában meghatározott formában 

teljesíti. Ennek keretein belül, amennyiben a Társaság az ügyfél Bszt. 42. § (2)-(4) bekezdése 

szerinti nyilatkozatával nem rendelkezik, az előzetes tájékoztatási kötelezettségét – a Bszt. 42. § 

(1) bekezdés a) pontjának megfelelően – írásban teljesíti. Ez ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségben nyújtott befektetési szolgáltatás esetén úgy valósul meg, hogy az előzetes 

tájékoztatás tárgyát képező dokumentumok egy ún. befektetési dossziéban, papír alapon 

kerülnek tárolásra, minden érintett kirendeltségben. Az ügyfél ezt a papír alapú 

dokumentumcsomagot ismerheti meg az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, illetve 

amennyiben azt kéri, ebből a dokumentumcsomagból vihet el onnan papír alapon 

dokumentumokat. A teljes tartalom átfogó frissítésére heti, egyes dokumentumok 

vonatkozásában – szükség szerint – napi rendszerességgel kerül sor. Mindez – hozzáadva a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXXII. törvény szerinti 

pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos hirdetmények, tájékoztató anyagok 

mennyiségét is – jelentős költség- és adminisztratív terhet jelent a Társaságnak, ráadásul 

környezeti terheléssel is jár. 

 

Mindezek miatt a Társaság azt tervezi, hogy a papír alapú befektetési dossziét – egy átfogó fióki 

ügyfél-tájékoztató e-dokumentumtár keretében – egy elektronikus befektetési dossziéval váltja 

fel, amely magában foglalná mindazon dokumentumokat, amelyeket a papír alapú befektetési 

dosszié jelenleg is tartalmaz.  

 

II. JOGKÉRDÉS 

 

A Társaság formai szempontból eleget tesz-e a Bszt. 43. §-ában foglalt előzetes tájékoztatási 

kötelezettségének, ha az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben nyújtott befektetési 

szolgáltatás esetén azon ügyfeleknek, akik részére az előzetes tájékoztatást – a Bszt. 42. § (1) 

bekezdés a) pontjának megfelelően – írásban kell teljesítenie, az előzetes tájékoztatás tárgyát 

képező dokumentumokat elektronikus befektetési dosszién keresztül teszi megismerhetővé. 

 

III. A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA 

 

A Társaság véleménye szerint formai szempontból eleget tesz a Bszt. 43. §-a szerinti előzetes 

tájékoztatási kötelezettségének, ha az ügyféltérben nyújtott befektetési szolgáltatás esetén azon 

ügyfeleknek, akik részére az előzetes tájékoztatást – a Bszt. 42. § (1) bekezdés a) pontjának 

megfelelően – írásban kell teljesítenie, az előzetes tájékoztatás tárgyát képező dokumentumokat 

papír alapon, befektetési dossziéban összegyűjtve teszi megismerhetővé.  

 

A Társaság megítélése szerint az írásbeli tájékoztatási kötelezettségnek a Társaság abban az 

esetben is megfelel, ha az előzetes tájékoztatás tárgyát képező dokumentumokat elektronikus 

felületen teszi az ügyféltérben elérhetővé az ügyfelek részére. A Társaság úgy véli, a Bszt. 42. § 

(1) bekezdés a) pontjában rögzített írásban történő tájékoztatás nem azt jelenti, hogy a 

megismerés vagy a keresés pillanatában kell rendelkezésre állnia a dokumentumnak, hanem azt, 

hogy az ügyfél a részére átadott dokumentumot legalább a papír alapú rendelkezésre bocsátással 

azonos funkcionalitással elérhesse, megismerhesse, továbbá – amennyiben az adott 
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dokumentumra papír alapon is igényt tart akár megismerés, akár elvitel céljára – azt papír alapon 

megkapja. 

 

Mindezek alapján a Társaság álláspontja szerint egy elektronikus befektetési dosszié 

funkcionalitását tekintve azonos, bizonyos tekintetben magasabb színvonalú ügyfél-tájékoztatási 

szolgáltatást tud nyújtani az ügyféltérben befektetési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek 

számára, mint a papír alapú dokumentumokon keresztül megvalósuló tájékoztatás. Mindez annak 

köszönhető, hogy  

 kulcsszavas keresési lehetőség biztosításával támogatja az ügyfelek könnyebb tájékozódását a 

dokumentumok között és a dokumentumokon belül, 

 biztosítja a korábban hatályos dokumentumok elérhetőségét is, melyek élesen elkülönülnek a 

hatályos dokumentumoktól, és 

 amennyiben az ügyfelek igénylik, az ügyféltérben dolgozó ügyintézők segítséget nyújtanak 

számukra a dokumentumok felkutatásában, továbbá térítésmentesen kinyomtatják részükre az 

igényelt dokumentumokat, amit az ügyfél el is vihet onnan. 

 

A Társaság kifejtette továbbá, hogy véleménye szerint egy elektronikus befektetési dosszié 

megfelel a Bszt. 42. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt írásbeli tájékoztatási kötelezettségnek, 

ezért nem minősül a Bszt. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyéb tartós adathordozónak, sem 

pedig a Bszt. 42. § (3) bekezdése szerinti weboldalon keresztüli tájékoztatásnak. Az egyéb tartós 

adathordozó fogalmába a Társaság szerint tipikusan CD, DVD, pendrive, vagy az ügyfél 

számítógépén lévő merevlemez érthető bele. Ezek olyan kommunikációs formák, amelyek esetén 

az ügyfél papír alapon a szolgáltatótól nem kapja kézhez az adott dokumentumot, hanem az 

kizárólag az egyéb tartós adathordozón kerül részére átadásra. Az elektronikus befektetési 

dosszié esetén azonban az ügyfél – kérésére – papír alapon kapja meg a Társaságtól a 

dokumentumot, és azt ilyen formában viheti magával az ügyféltérből. Weboldalon közzétett 

információnak pedig azért nem minősülnek az elektronikus befektetési dossziéban elérhetővé tett 

dokumentumok, mert azok az ügyfelek részére kizárólag az ügyféltéri elektronikus 

dokumentumtáron, mint zárt rendszeren keresztül érhetők el, más számítógépen – az interneten 

keresztül – ez a rendszer nem érhető el. 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

4.1. Jogi alapvetés 

 

Mivel a Társaság jogkérdése kizárólag a Bszt. 43. §-a szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettség 

formai szempontból történő elfogadhatóságára irányul, a Felügyelet mindenek előtt hangsúlyozni 

kívánja, hogy a Társaság felelősségi körébe tartozik – a tájékoztatás formai megfelelőségéről 

való gondoskodás mellett – az is, hogy a tájékoztatás tartalmának jogszabályi megfelelőségét 

mindenkor biztosítsa ügyfelei számára. 

 

4.2.  A releváns jogszabályi rendelkezések tükrében a jogkérdés Felügyelet általi megítélése 

 

A Bszt. X. fejezetében, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályok körében, 40-42. §-aiban 

rögzíti a tájékoztatás általános szabályait. A tájékoztatás általános szabályait követően, a Bszt. 

43. §-a a befektetési vállalkozások előzetes tájékoztatási kötelezettségeire vonatkozó részletes 

szabályokat tartalmazza. Ebben a körben, a hivatkozott paragrafus (1) és (2) bekezdései alapján 

különbséget kell tenni két típusú tájékoztatási kötelezettség között: 

1) az adott szerződés megkötését megelőző tájékoztatás (Bszt. 43. § (1) bekezdés szerinti), 

valamint 
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2) az adott szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítését megelőzően nyújtott tájékoztatás 

(Bszt. 43. § (2) bekezdés szerinti). 

 

A jogkérdés megválaszolása szempontjából az előzetes tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 

formai követelményeket előíró jogszabályhelyek bírnak kiemelt jelentőséggel. Ebben a körben, a 

Bszt. 43. § (13) bekezdése szerint a befektetési vállalkozás a Bszt. 43. § (3)-(10) bekezdéseiben 

előírt tájékoztatást  

1) írásban,  

2) más tartós adathordozón, vagy 

3) a befektetési vállalkozás által meghatározott honlapon 

adja meg.  

 

A Bszt. 43. § (13) bekezdésében foglaltak értelmezését – a tájékoztatás általános szabályai 

körében – a Bszt. 42. § (1) bekezdése tartalmazza. A Bszt. 42. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, 

hogy ha a Bszt. a befektetési vállalkozás számára tartós adathordozón teljesítendő tájékoztatási 

kötelezettséget ír elő, e kötelezettségét 

a) írásban, vagy 

b) egyéb tartós adathordozón 

teljesíti. 

 

A Bszt. 42. § (1) bekezdése tehát a tájékoztatás formai követelménye körében azt az esetkört 

szabályozza, amikor a befektetési vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének tartós 

adathordozón keresztül köteles eleget tenni.  

 

A Bszt. 43. § (13) bekezdése – mint az előzetes tájékoztatási kötelezettség formai követelményét 

meghatározó, elsődlegesen alkalmazandó rendelkezés – egyértelműen meghatározza, hogy az 

előzetes tájékoztatási kötelezettségek három féle módon – írásban, más tartós adathordozón, 

vagy a befektetési vállalkozás által meghatározott honlapon – teljesíthetők.  

 

A tájékoztatás általános szabályai körében a Bszt. 42. §-a azonban keretek közé szorítja a Bszt. 

43. § (13) bekezdése szerinti – látszólag szabad –, a tájékoztatás formájára vonatkozó választási 

lehetőséget. A Bszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja értelmében ugyanis a befektetési vállalkozás 

csak a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén választhatja 

tájékoztatási formaként a honlapon keresztül megvalósuló tájékoztatást, a Bszt. 42. § (3) 

bekezdés további pontjaiban foglalt követelmények egyidejű fennállása esetén.  

 

Amennyiben pedig úgy dönt, hogy előzetes tájékoztatási kötelezettségének tartós adathordozón 

tesz eleget, a Bszt. 42. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést is irányadónak kell tekintenie. 

 

A Bszt. 42. § (2) és (3) bekezdései tehát meghatározzák a tájékoztatási kötelezettség elsődleges 

formáját azáltal, hogy csak az e rendelkezésekben meghatározott feltételek egyidejű 

megvalósulása esetében teszik lehetővé a befektetési vállalkozások számára, hogy az írásbeli 

tájékoztatástól eltérően – tartós adathordozón vagy honlapon – teljesíthessék a Bszt. szerinti 

tájékoztatási kötelezettséget. Mindezek alapján megállapítható, hogy főszabály szerint a 

befektetési vállalkozásnak írásban kell eleget tennie a tájékoztatási kötelezettségének.   

 

A Bszt. 42. § (2) bekezdése szerint az írásbeli tájékoztatástól való eltérésre, tartós adathordozón 

való tájékoztatásra akkor van lehetősége a befektetési vállalkozásnak, ha  

a) a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a befektetési vállalkozás és a leendő szerződő fél vagy az 

ügyfél között létrejövő vagy meglévő szerződésben foglaltaknak, és 
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b) a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kifejezetten az egyéb tartós adathordozón való 

tájékoztatást választja. 

 

Tekintettel arra, hogy a Társaság jogkérdése azon esetkörre vonatkozik, amikor a Társaságnak a 

Bszt. 42. § (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli formában kell teljesítenie előzetes tájékoztatási 

kötelezettségét, a Felügyelet a vonatkozó jogszabályhelyeket csak ezen szűkített körben vizsgálta 

tovább, arra fókuszálva, hogy egy elektronikus befektetési dosszié megfeleltethető-e az írásbeli 

tájékoztatás követelményének.  

 

A Felügyelet a Bszt. 43. § (13) bekezdésében foglalt írásbeli, illetőleg más tartós adathordozón 

való tájékoztatás értelmezéséhez a Bszt. 42. §-ához fűzött jogalkotói Indokolásra támaszkodott
1
. 

Ennek értelmében: „A tájékoztatási kötelezettségnek főszabály szerint papír alapon, írásban 

szükséges eleget tennie a befektetési vállalkozásnak. Lehetséges azonban ettől a formától eltérő 

tartós adathordozót is választani, amely illeszkedik a befektetési vállalkozás, mint szolgáltató és 

az ügyfele közötti jogviszony jellegéhez, s amelyet az ügyfél kifejezetten megjelölt a tájékoztatás 

formájaként. A tartós adathordozóra vonatkozóan nem születtek részletes szabályok, a meglévő 

rendelkezések inkább keret-jellegűek. Ennek okai között szerepel, hogy a szerződő felek – ésszerű 

keretek között – szabadon meghatározhassák a pontos formát, illetve a szolgáltatók oldalán 

maradjon lehetőség újabb és újabb olyan megoldások bevezetésére, amelyek az ügyfeleik 

számára könnyebbé, gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a megfelelő információkhoz való 

hozzáférést.” 

 

A Felügyelet az Indokolás első mondata alapján úgy véli, a vélelmezhető jogalkotói szándék az, 

hogy az írásbeli tájékoztatás kizárólag papír alapon valósulhasson meg. A Felügyelet megítélése 

szerint az Indokolásból továbbá az a jogalkotói szándék is kiolvasható, hogy az bármilyen, a 

papír alapútól eltérő – modernebb, a változó, folyamatosan fejlődő információs tendenciákat 

követni képes – egyéb tájékoztatási formákat az egyéb tartós adathordozó fogalmi körébe 

kívánja vonni.   

 

A Bszt. Indokolásából levezetett jogértelmezésen túlmenően a Felügyelet – a jogkérdés 

jogszabályokkal összhangban történő értelmezéséhez – a Bszt. alapjául szolgáló közösségi 

joganyag, a Bizottság 2006. augusztus 10-i, a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, 

valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő 

végrehajtásáról szóló 2006/73/EK irányelvében (Irányelv) foglalt – a tájékoztatásra vonatkozó – 

rendelkezéseket is megvizsgálta. A Bszt. 183. § (1) bekezdés b) pontja szerint ugyanis a Bszt. – 

más uniós jogi aktusok mellett – az Irányelvnek való megfelelést szolgálja. E rendelkezés – a 

Felügyelet álláspontja szerint – arra enged következtetni, hogy amennyiben a Bszt.-ben foglalt 

szabályozás nem kellőképp egyértelmű, az Irányelvet implementáló hazai norma – a Bszt. – 

helyes értelmezéséhez figyelembe lehet venni az Irányelv rendelkezéseit. Tekintettel arra, hogy a 

Bszt. 40-43. §-aiban megfogalmazott, az ügyfelek felé fennálló tájékoztatási kötelezettséggel 

kapcsolatos rendelkezésekből az írásbeliség követelményének meghatározása nem olvasható ki 

egyértelműen – vagyis hogy csak papír alapon, vagy ettől eltérő módon is teljesíthető-e –, a Bszt. 

hivatkozott paragrafusait a Felügyelet az Irányelv szabályozási céljával, logikájával és 

szellemével összhangban próbálta meg értelmezni. Az Irányelv 2. szakasza (27-34. cikkek) 

tartalmazza az ügyfeleknek és a potenciális ügyfeleknek nyújtott tájékoztatásra vonatkozó 

részletes szabályokat. E rendelkezések közül a formai követelmények tekintetében csupán a 29. 

                                                           
1 Annak ellenére, hogy a Bszt. 43. §-ához fűzött Indokolás külön nem tartalmaz az írásbeli tájékoztatásra vonatkozó 

értelmezést, a Felügyelet megítélése szerint ennek indoka a Bszt. szerkezeti felépítése. Mivel a Bszt. 42. §-ához 

tartozó Indokolásban már kifejtésre kerül az írásbeli tájékoztatásra vonatkozó értelmezés, a jogalkotó a 43. §-hoz 

fűzött Indokolásban nem tartotta szükségesnek megismételni a korábbiakban rögzítetteket.  
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cikk (4) bekezdésében található konkrét iránymutatás, míg a tájékoztatás általános formai 

kritériumait az Irányelv 3. cikke rögzíti. Az Irányelv 29. cikk (4) bekezdése értelmében a 29. 

cikk (1)-(3) bekezdéseiben említett tájékoztatást tartós adathordozón vagy weboldal (ahol ez nem 

minősül tartós adathordozónak) segítségével nyújtják, feltéve hogy teljesülnek az Irányelv 3. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek. Az Irányelv 3. cikk (2) bekezdése – a 

weboldalon keresztül megvalósuló tájékoztatás körében – a Bszt. 42. § (3) bekezdésével 

összhangban szabályozza a honlap útján történő tájékoztatás megengedhetőségi feltételeit. 

Ugyanakkor a 3. cikk (1) bekezdése – a tájékoztatásra alkalmazandó feltételek körében, a 

tájékoztatás formai követelményei vonatkozásában – a következőképpen rendelkezik: 

„Amennyiben ezen irányelv alkalmazásában tartós adathordozón kell tájékoztatást adni, a 

tagállamok csak akkor engedélyezik a befektetési vállalkozások számára, hogy nem papír tartós 

adathordozót használjanak, ha: 

a) az ezen az adathordozón nyújtott tájékoztatás összhangban van a vállalkozás és az ügyfél 

között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel; és  

b) a tájékoztatást fogadó személy a papíron vagy a másik tartós adathordozón kapott 

tájékoztatás lehetősége közül kifejezetten a másik adathordozót választja.
2
” 

 

Az Irányelv hivatkozott előírásai tehát a Bszt.-hez képest még szigorúbb, szűkebb körű 

jogértelmezést sugallnak, hiszen – írásbeliség helyett – kifejezetten a papír alapú tájékoztatás 

követelményét támasztják a befektetési vállalkozásokkal szemben. E rendelkezéstől kizárólag 

abban az esetben lehet eltérni, amennyiben az ügyfél az eltérő úton megvalósuló tájékoztatási 

módhoz előzetesen hozzájárulását adja.  

 

Mindezek fényében – a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint az ügyfelek érdekei 

védelmét mindenek elé helyező jogalkotói szándék alapján – a Felügyelet álláspontja szerint a 

Társaság kizárólag azon ügyfelek számára teljesítheti a Bszt. 43. § (1)-(2) bekezdései szerinti 

előzetes tájékoztatási kötelezettségeit elektronikus ügyfél-tájékoztató dokumentumtáron 

keresztül, akik ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárultak, és nem a papír alapú tájékoztatást 

választották. Minden egyéb esetben – tehát azon ügyfeleknek, akik részére az előzetes 

tájékoztatást a Bszt. 42. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően írásban kell nyújtani – a Bszt. 

43. § (1)-(2) bekezdései szerinti előzetes tájékoztatás minimális tartalmi elemeit – melyeket a 

Bszt. 43. § (3)-(10) bekezdései részleteznek – papír alapon, automatikusan – az ügyfél ilyen 

irányú kifejezett kérése nélkül – rendelkezésre kell bocsátania a befektetési vállalkozásnak. 

 

A Felügyelet – nem vitatva a Társaság által bemutatott eljárás ügyfelek számára bizonyos 

szempontból magasabb szintű tájékoztatást garantáló elemeit – úgy véli, az ügyféltérben 

elhelyezett elektronikus ügyfélterminál csupán megkönnyítheti, áttekinthetőbbé, 

rendszerezettebbé teheti a papír alapú tájékoztatást, azt teljes egészében nem válthatja ki azon 

ügyfelek esetében, akik a papír alapú tájékoztatást választják. A Felügyelet álláspontja szerint 

egy elektronikus befektetési dosszié kizárólag az alábbi követelmények egyidejű teljesülése 

esetén tehet eleget a Bszt. tájékoztatásra vonatkozó formai követelményeinek:  

 a befektetési vállalkozás és a leendő szerződő fél vagy az ügyfél közötti jogviszony jellegének 

megfelel,  

                                                           
2
 Az eredeti angol szöveg szerint: „Where, for the purposes of this Directive, information is required to be provided 

in a durable medium, Member States shall permit investment firms to provide that information in a durable medium 

other than paper only if: 

a) the provision of that information in that medium is appropriate to the context in which the business between the 

firm and the client is, or is to be, carried on; and 

b) the person to whom the information is to be provided, when offered the choice between information on paper or 

in that other durable medium, specifically chooses the provision of the information in that other medium.” 
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 a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kifejezetten az egyéb tartós adathordozón való 

tájékoztatást választja, valamint  

 az elektronikus befektetési dosszié lehetővé teszi az ügyfeleknek címzett adatok – az adat 

céljának megfelelő ideig történő – tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és 

tartalommal való megjelenítését
3
. 

                                                           
3 Vagyis megfelel a Bszt. 4. § (2) bekezdés 65. pontjában kifejtett tartós adathordozó fogalmának. 


