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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-10/2020. számú határozata a CFD-k lakossági ügyfelek részére történő 
forgalmazásának, értékesítésének és terjesztésének korlátozásáról 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 39.) (MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 48. § (3a) bekezdésében 
meghatározott jogkörében hivatalból eljárva az alábbi  
 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
Az MNB 2020. április 10. napjától kezdődően korlátozza a különbözetre vonatkozó pénzügyi 
megállapodások (CFD) lakossági ügyfelek részére történő forgalmazását, értékesítését és terjesztését (a 
továbbiakban együtt: Kereskedés), azzal, hogy a Kereskedés kizárólag oly módon végezhető, hogy a 
szolgáltató 
 
 
I. valamennyi lakossági ügyfelétől megköveteli – a mögöttes eszköz típusa alapján meghatározott 

– kezdeti fedezet (margin) elhelyezését, amelynek mértéke legalább: 
1. a CFD nominális értékének 3,33 %-a, ha a mögöttes devizapár a következő devizák közül 

kettőből tevődik össze: US dollár, euró, japán jen, font sterling, kanadai dollár vagy svájci frank; 
2. a CFD nominális értékének 5 %-a, ha a mögöttes index, devizapár vagy árutermék: 

i) a következő részvényindexek bármelyike: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), 
Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 
(DAX30), Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poors 500 (S&P 500), NASDAQ 
Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100), Nikkei Index (Nikkei 225); 
Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200), EURO STOXX 50 Index 
(EURO STOXX 50); 

ii)  olyan devizapár, amelynek legalább egyik eleme az I.1. pontban fel nem sorolt deviza vagy 
iii)  arany; 

3. a CFD nominális értékének 10 %-a, ha a mögöttes árutermék vagy részvényindex az I.2. pontban 
fel nem sorolt árutermék vagy részvényindex; 

4. a CFD nominális értékének 20 %-a, ha a mögöttes eszköz: 
i) részvény vagy 
ii) az I.1-3. és I.5. pontban nem említett eszköz, vagy 

5. a CFD nominális értékének 50 %-a, ha a mögöttes eszköz kriptodeviza; 
 
II. valamennyi lakossági ügyfele számára automatikus biztosítékzárási védelmet biztosít olyan 

módon, hogy amint a CFD kereskedési számlán található összeg és az adott számlához kapcsolódó 
valamennyi nyitott CFD-pozíció nem realizált nettó nyeresége együttesen az összes nyitott CFD-
pozícióhoz tartozó teljes kezdeti fedezet 50%-a alá csökken, az ügyfél által nyitott egy vagy több 
CFD-pozíciót az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban, haladéktalanul lezárja; 

 
III. valamennyi lakossági ügyfele számára negatív egyenleg elleni védelmet biztosít olyan módon, 

hogy az ügyfél CFD kereskedési számlához kapcsolódó valamennyi CFD-ügylete kapcsán fennálló 
összesített kötelezettsége ne haladhassa meg a CFD kereskedési számlán adott időpontban 
rendelkezésre álló tőke összegét; 
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IV. a CFD-kkel való Kereskedéshez kapcsolódóan sem közvetlenül, sem közvetve nem biztosít 
lakossági ügyfelei részére pénzkifizetést, pénzügyi vagy kizárt nem pénzügyi előnyt, kivéve a CFD- 
ken realizált nyereséget; 

 

V. sem közvetlenül, sem közvetve nem küld lakossági ügyfelei számára, illetve hozzáférhető módon 
nem tesz közzé a CFD-kkel való Kereskedéshez kapcsolódó információt, kivéve, ha az tartalmazza 
a jelen határozat mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően kialakított kockázati 
figyelmeztetést. 
 

Az MNB felhívja a szolgáltatók figyelmét arra, hogy a fentiek szerinti korlátozás irányadó minden olyan 
tevékenység vonatkozásában, amelynek célja vagy hatása az I-V. pontokban említett követelmények 
szolgáltató vagy az érdekében eljáró harmadik személy által történő megkerülése. 
 
A döntés meghozatala során eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozatot az MNB hirdetmény útján kézbesíti. A határozat közlése időpontjának a közzététel időpontja 
minősül. 
 
A határozat a közlést követően azonnal végrehajtandó. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási 
tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt. 
 
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: 
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-
keresese. A perben a jogi képviselet kötelező. 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek 
jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a 
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára 
okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet. 
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 
I.  FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 
E határozat alkalmazásában: 
- CFD: opciós ügylettől, határidős ügylettől, swapügylettől vagy határidős kamatláb-megállapodástól 

eltérő derivatív ügylet, melynek célja, hogy a birtokos számára hosszú vagy rövid kitettséget teremtsen 
a mögöttes eszköz árának, szintjének vagy értékének változásával szemben, függetlenül attól, hogy az 
eszközzel kereskedési helyszínen kereskednek-e, és melyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy a felek 
valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, de nem határidő lejárta vagy más 
megszűnési ok indokolja; 

- kizárt nem pénzügyi előny: bármely nem pénzügyi előny, kivéve az olyan tájékoztatást és kutatási 
eszközöket, amelyek CFD-kre vonatkoznak; 

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese
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- kezdeti fedezet (margin): valamely CFD-ügylet megkötésének célját szolgáló befizetés, kivéve a 
jutalékot, tranzakciós díjakat és bármely más kapcsolódó költséget; 

- kezdeti margin-védelem: a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában meghatározott kezdeti 
margin; 

- automatikus biztosítékzárási védelem: valamely lakossági ügyfél egy vagy több nyitott CFD-
pozíciójának az ügyfél számára legkedvezőbb feltételekkel történő lezárása a pénzügyi eszközök 
piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014. május 
15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID II) 24. és 27. cikkével összhangban, 
amikor a CFD kereskedési számlán található összeg és az adott számlához kapcsolódó valamennyi 
nyitott CFD-pozíció nem realizált nettó nyeresége együttesen az összes ilyen nyitott CFD-pozícióhoz 
tartozó teljes kezdeti margin-védelem ötven százaléka alá csökken; 

- negatív egyenleg elleni védelem: valamely lakossági ügyfél egy adott CFD-szolgáltatónál lévő CFD-
kereskedési számlájához kapcsolódó valamennyi CFD-ügylet kapcsán fennálló együttes 
kötelezettségének az adott CFD-kereskedési számlán lévő tőke összegében meghatározott korlátja. 

 
II.  ELŐZMÉNYEK 
 
Az Európai Értékpapír-piaci hatóság (ESMA) a különbözeti ügyletek Európai Unión belüli átmeneti 
korlátozásáról szóló 2018. május 22-i (EU) 2018/796 európai értékpapír-piaci hatósági határozattal 
(2018/796 Határozat) 2018. augusztus 1. napjától kezdődően három hónapra korlátozta a CFD-kkel történő 
Európai Unión belüli Kereskedést.  
 
Az ESMA a 2018/796 Határozat szerinti korlátozást  

- a 2018. október 23-i (EU) 2018/1636 értékpapír-piaci hatósági határozatban (2018/1636 
Határozat) 2018. november 1. napi hatállyal három hónapra – módosított formában – megújította, 
majd  

- a 2019. január 23-i (EU) 2019/155 értékpapír-piaci hatósági határozatban (2019/155 Határozat) 
2019. február 1. napi hatállyal, a 2018/1636 Határozatban foglaltakkal megegyező feltételekkel 
további három hónapra megújította, végezetül 

- a 2019. április 17-i (EU) 2019/679 értékpapír-piaci hatósági határozatban 2019. május 1. napi 
hatállyal, a 2018/1636 Határozatban foglaltakkal megegyező feltételek mellett további három 
hónapra megújította (2019/679 Határozat) (a továbbiakban együtt: Korlátozó Határozatok). 

  
Az ESMA a CFD-kkel való Kereskedésre vonatkozó korlátozást újabb intézkedéssel nem hosszabbította meg, 
ugyanakkor a korlátozással érintett pénzügyi eszközzel történő Kereskedést továbbra is összeurópai 
problémának látja.  
 
A fentiek alapján az MNB a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 
2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (MiFIR-rendelet) 39. cikk (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően monitoring alá vonta a hazai szolgáltatók [a befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenységet és 
kiegészítő szolgáltatást Magyarországon kiadott tevékenységi engedély alapján, illetőleg fióktelepi 
formában végző intézmények] által folytatott CFD Kereskedést. Ennek keretében az MNB 
 

- 2018. november hónapban a 2017. augusztus és 2017. október, valamint a 2018. augusztus és 2018. 
október hónapok közötti időszakra adatszolgáltatást írt elő az ügyfélszámra, befektetett összegre, 
pozícióméretre, nyereséges és veszteséges ügyfelek számára, nyereségek, veszteségek összegére, 
árkülönbözetekre (spread) vonatkozóan (Felhívás1),  

- 2019. február hónapban a 2017. november és 2018. január, valamint a 2018. november és 2019. 
január közötti időszakot érintően adatszolgáltatást írt elő az ügyfélszámra, befektetett összegre, 
pozícióméretre, nyereséges és veszteséges ügyfelek számára, nyereségek, veszteségek összegére, 
spreadekre vonatkozóan (Felhívás2), végül 
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- a 2017. január és 2019. január hónapok közötti időszak tekintetében adatszolgáltatást írt elő a 
kötésekre, marketingtevékenységre, valamint a célpiac meghatározására vonatkozóan (Felhívás3). 

 
A hazai szolgáltatók eleget tettek a Felhívás1-ben, a Felhívás2-ben és a Felhívás3-ban foglalt 
adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, és az MNB részére megküldték a CFD-k Kereskedésére vonatkozó 
releváns adatokat. Az előbbiekben hivatkozott adatszolgáltatásokban foglaltakat az MNB a monitoring 
tevékenység keretében áttekintette és kiértékelte (Elemzés), majd a 2019. július 31. napján kelt, H-FH-III-
3,4,5,6,7/2019. számú határozataival (MNB Határozatok) a CFD-t kínáló, ezáltal a tárgykörben érintett hazai 
szolgáltatók vonatkozásában korlátozta a CFD-vel történő Kereskedést.  
 
III.  A TERMÉKSZINTŰ BEAVATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 
A MiFIR-rendelet 42. cikk (1) bekezdése szerint az illetékes hatóság megtilthatja vagy korlátozhatja az 
alábbiakat az adott tagállamban vagy tagállamból: 
a) bizonyos pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek vagy meghatározott jellemzőkkel bíró pénzügyi 
eszközök vagy strukturált betétek forgalomba hozása, forgalmazása vagy értékesítése; vagy 
b) a pénzügyi tevékenységek vagy gyakorlatok valamely típusa. 
 
A termékszintű beavatkozás feltételeit a MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés a-f) pontjai rögzítik, amelynek 
értelmében az illetékes hatóság akkor teheti meg az (1) bekezdésben említett lépést, ha alaposan 
meggyőződött a következőkről: 
a) az alábbi információk egyike: 
i. a pénzügyi eszköz, strukturált betét vagy tevékenység vagy gyakorlat jelentős aggályokat vált ki a 
befektetővédelem szempontjából, vagy fenyegetést jelent a pénzügyi vagy árupiacok szabályos működése 
és integritása, illetve a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitása szempontjából legalább 
egy tagállamban; vagy 
ii. egy származtatott termék káros hatást gyakorol az alapul szolgáló piac árképzési mechanizmusára; 
b) a befektetési termékre, strukturált betétre vagy tevékenységre vagy gyakorlatra vonatkozó uniós 
jogszabályok meglévő szabályozási követelményei nem elégségesek az (a) pontban említett kockázatok 
kezeléséhez, és a problémát a meglévő követelmények felügyeletének vagy végrehajtásának javításával 
sem lehetne jobban kezelni; 
c) a lépés arányos, figyelembe véve az azonosított kockázatok jellegét, a befektetők vagy az érintett piaci 
szereplők kifinomultságának szintjét és a lépés által a pénzügyi instrumentumot, strukturált betétet vagy 
tevékenységet vagy gyakorlatot birtokló, használó vagy abból hasznot húzó befektetőkre és a piaci 
szereplőkre gyakorolt valószínű hatást; 
d) az illetékes hatóság megfelelően konzultált más, a lépés által esetleg jelentősen érintett tagállamok 
illetékes hatóságaival; 
e) a lépésnek nincs diszkriminatív hatása a más tagállamból biztosított szolgáltatásokra vagy 
tevékenységekre; továbbá 
f) megfelelően konzultált a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK 
rendelet (1234/2007/EK Rendelet) értelmében a mezőgazdasági árupiacok felügyeletéért, igazgatásáért és 
szabályozásáért felelős hatóságokkal abban az esetben, ha a pénzügyi eszköz, tevékenység vagy gyakorlat 
súlyos fenyegetést jelent a mezőgazdasági árupiacok szabályos működése és integritása szempontjából. 
 
Az MNB a MiFIR-rendelet fentiekben részletezett feltételei teljesülésének vizsgálata során a 2018/796 
Határozatban foglalt, az ESMA által a CFD-ket érintő, Európai Unióban jellemző tényezőkkel és 
folyamatokkal kapcsolatban tett megállapításait és az Elemzés eredményeit egyaránt figyelembe vette. 
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III.1.  A jelentős befektetővédelmi aggály fennállásának vizsgálata [MiFIR-rendelet 42. cikk (2) 
bekezdés a) pontja]  
 
A 600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az átláthatóság, a 
portfóliótömörítés, valamint a termékszintű beavatkozással és a pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos 
felügyeleti intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. május 18-i (EU) 2017/567 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2017/567 EU Rendelet) 21. cikk (1) bekezdése szerint a MiFIR-
rendelet 42. cikk (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok értékelik a (2) 
bekezdésben felsorolt összes tényező és kritérium relevanciáját, és az összes releváns kritériumot és 
tényezőt figyelembe véve határozzák meg, hogy bizonyos pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek, 
illetve bizonyos jellemzőkkel bíró pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek forgalomba hozatala, 
forgalmazása vagy értékesítése, illetve valamely pénzügyi tevékenység típus vagy gyakorlat mikor vált ki 
komoly aggályokat a befektetővédelem szempontjából, vagy jelent fenyegetést a pénzügyi piacok szabályos 
működésére és integritására vagy legalább egy tagállam pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitására nézve. 
 
Az első albekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságok egy vagy több említett tényező vagy kritérium 
alapján állapíthatják meg, hogy fennállnak-e komoly befektetővédelmi aggályok vagy a pénzügyi vagy 
árupiacok szabályos működését és integritását, illetve legalább egy tagállam pénzügyi rendszere egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegető veszélyek. 
 
A 2017/567 EU Rendelet 21. cikk (2) bekezdése szerint az illetékes hatóságok többek között a következő 
tényezők vagy kritériumok értékelése alapján állapíthatják meg, hogy fennállnak-e komoly 
befektetővédelmi aggályok vagy a pénzügyi vagy árupiacok szabályos működését és integritását, illetve 
legalább egy tagállam pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását fenyegető veszélyek: 

a) a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi tevékenység típus vagy gyakorlat összetettségének mértéke azon 
– a c) ponttal összhangban végzett értékelés szerint megállapított – ügyféltípus tekintetében, 
amely részt vesz a pénzügyi tevékenységben vagy gyakorlatban, vagy amely a pénzügyi eszköz 
célközönségének számít, különös tekintettel a következőkre: 
- a mögöttes vagy referenciaeszközök típusa és átláthatóságának mértéke; 
- a strukturált betéttel, illetve a pénzügyi eszközzel, tevékenységgel vagy gyakorlattal 

összefüggő költségek és díjak átláthatóságának mértéke, különös tekintettel a többrétegű 
költségek és díjak alkalmazásából következő átláthatatlanságra; 

- a teljesítmény kiszámításának összetettsége, különös tekintettel arra, hogy a hozam egy vagy 
több olyan mögöttes vagy referenciaeszköz teljesítményétől függ-e, amelyet egyéb tényezők 
befolyásolnak, illetve, hogy a hozam adott esetben nem csak a mögöttes vagy referenciaeszköz 
kezdeti és lejáratkori értékétől függ-e, hanem a termék életciklusa során mért értékektől is; 

- bármely kockázat jellege és léptéke;  
- hogy a terméket vagy szolgáltatást más termékekkel vagy szolgáltatásokkal összekapcsolva 

értékesítik-e; 
- a szerződési feltételek összetettsége; 

b) a potenciális káros következmények mértéke, különösen az alábbiak tekintetében: 
- a pénzügyi eszköznek vagy a strukturált betétek kibocsátásának nominális értéke; 
- a részt vevő ügyfelek, befektetők vagy piaci szereplők száma; 
- a termék relatív aránya a befektetők portfólióiban; 
- az esetleges káros hatások valószínűsége, léptéke és jellege, beleértve a potenciális veszteség 

összegét; 
- a káros következmények várható tartóssága; 
- a kibocsátás volumene; 
- a részt vevő közvetítők száma; 
- a piac vagy az értékesítés növekedése; 
- az egyes ügyfelek által a pénzügyi eszközbe vagy strukturált betétbe fektetett átlagos összeg; 

vagy 
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- strukturált betét esetén a 2014/49/EU irányelvben meghatározott kártalanítási összeghatár; 
c) az adott pénzügyi tevékenységben vagy gyakorlatban részt vevő, illetve a pénzügyi eszköz vagy a 

strukturált betét célközönségének számító ügyfelek típusa, különös tekintettel az alábbiakra: 
- az ügyfél lakossági vagy szakmai ügyfél vagy jogosult szerződő fél; 
- az ügyfelek készségei és képességei, többek között képzettsége, valamint a hasonló pénzügyi 

eszközökkel, strukturált betétekkel vagy értékesítési gyakorlatokkal szerzett tapasztalata; 
- az ügyfelek gazdasági helyzete, többek között jövedelme és vagyona; 
- az ügyfelek legfontosabb célkitűzései, beleértve a nyugdíj-előtakarékosságot és a 

lakóingatlantulajdon-finanszírozást; 
- hogy a terméket vagy szolgáltatást az eredetileg megcélzott piaci szegmensen kívüli 

ügyfeleknek értékesítik-e, vagy nem határozták-e meg kellőképpen a célpiacot; vagy 
- strukturált betét esetén a betétbiztosítási rendszer általi védelem lehetősége; 

d) a pénzügyi eszköz vagy a strukturált betét, illetve a pénzügyi tevékenység típus vagy gyakorlat 
átláthatóságának mértéke, különös tekintettel a következőkre: 
- a mögöttes eszközök típusa és átláthatósága; 
- az esetleges rejtett költségek és díjak; 
- az ügyfelek figyelmének felkeltését szolgáló, azonban a termék, illetve a pénzügyi tevékenység 

vagy gyakorlat megfelelőségét vagy átfogó minőségét nem feltétlenül tükröző technikák 
használata; 

- a kockázatok jellege és átláthatósága; 
- olyan terméknév vagy terminológia vagy egyéb információ használata, amely megtévesztő 

módon a lehetségesnél vagy valószínűnél magasabb szintű biztonságra vagy hozamra enged 
következtetni, vagy amely nem létező termékjellemzőkre utal; vagy 

- hogy strukturált betét esetén a betétek őrzésével megbízott – és így potenciálisan az ügyfél 
betétéért felelős – szervezetek azonosságát nyilvánosságra hozzák-e; 

e) a strukturált betét, illetve a pénzügyi eszköz, tevékenység vagy gyakorlat sajátos jellemzői vagy 
elemei, beleértve az esetlegesen alkalmazott tőkeáttételt is, különös tekintettel az alábbiakra: 
- a terméken belüli tőkeáttétel; 
- a finanszírozással összefüggő tőkeáttétel; 
- az értékpapír-finanszírozási ügyletek jellemzői; vagy 
- hogy valamely mögöttes eszköz értéke a továbbiakban nem elérhető vagy nem megbízható; 

f) a strukturált betét, illetve a pénzügyi eszköz, tevékenység vagy gyakorlat által a befektetőnek 
biztosított várható hozam vagy nyereség és az azzal összefüggő kockázatok aránytalansága, illetve 
az aránytalanság mértéke, különös tekintettel a következőkre:  
- az ilyen strukturált betét, illetve pénzügyi eszköz, tevékenység vagy gyakorlat strukturálási és 

egyéb költségei;  
- a kibocsátó által megtartott kibocsátói kockázathoz viszonyított aránytalanság; vagy  
- a kockázat/hozam profil stb. 

 
A fenti kritériumok összhangban állnak az ESMA által mérlegelt és a 2017/567 EU Rendelet 19. cikk (2) 
bekezdés a-u) pontjaiban rögzített tényezőkkel és kritériumokkal. 
 
 
III.1.1.  Az ESMA megállapításai 
 
Az ESMA – a MiFIR-rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban – a 2018/796 
Határozatban megállapította, hogy a 2017/567 EU Rendelet 19. cikk (2) bekezdésében felsorolt kritériumok 
és tényezők értékelése és figyelembevétele alapján a CFD-k tekintetében komoly befektetővédelmi 
aggályok állnak fenn az alábbi okok miatt: 
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A)  A CFD-k összetettségének és átláthatóságának mértéke 
 
A CFD-k összetett termékek, amelyeket általában nem kereskedési helyszíneken forgalmaznak. A termékek 
árazása, kereskedési feltételei és elszámolása ezen tényező miatt nem szabványosított, hanem az adott 
szolgáltatótól függ, mindez pedig nehezíti a lakossági ügyfelek számára a termékek feltételeinek 
megértését. Emellett a CFD-szolgáltatók gyakran elvárják ügyfeleiktől, hogy tudatában legyenek annak, 
hogy a CFD értékének meghatározásához használt referenciaárak eltérhetnek az azon a piacon elérhető 
ártól, ahol a mögöttes eszközzel kereskednek, így a lakossági ügyfelek nehezen tudják ellenőrizni és igazolni 
a szolgáltatótól kapott árak helytállóságát. 
 
A CFD-k kereskedelmével összefüggő költségek és díjak összetettek és a lakossági ügyfelek számára nem 
átláthatók. Különös nehézséget okoz, hogy a lakossági ügyfelek jellemzően nehezen tudják felmérni a CFD 
várható teljesítményét, figyelembe véve a tranzakciós díjak teljesítményre gyakorolt hatásából fakadó 
komplexitást is. A CFD-k esetében a tranzakciós díjat általában az ügylet teljes nominális értéke alapján 
számítják, ezért a befektetők magasabb tőkeáttétel esetében magasabb tranzakciós díjat fizetnek a 
befektetett összeghez képest. A tranzakciós díjakat általában az ügyfél által befizetett kezdeti fedezetből 
vonják le, és a magas tőkeáttétel olyan helyzetet eredményezhet, ahol az ügyfél a CFD megnyitásának 
időpontjában jelentős veszteséget tapasztal a kereskedési számláján, melynek oka a magas tranzakciós 
díjak alkalmazása. Mivel a magasabb tőkeáttétel esetében a tranzakciós díjak az ügyfél kezdeti fedezetének 
nagyobb részét emésztik fel, a befektetőnek a nyereség eléréséhez többet kell keresnie a kereskedési 
ügyleten. Ez csökkenti a befektető esélyét arra, hogy a tranzakciós díjak nélkül számítva nyereséget érjen 
el, így a befektetők veszteségkockázata emelkedik. 
 
A tranzakciós díjak mellett spreadek és egyéb különböző finanszírozási költségek és díjak is alkalmazásra 
kerülhetnek. Ilyenek lehetnek a jutalékok (általános jutalék vagy minden ügylet után számított, vagy a CFD-
számla nyitásánál és zárásánál felszámított jutalék) és/vagy számlavezetési díjak. A szolgáltatók rendszerint 
a CFD nyitvatartására is felszámítanak finanszírozási költségeket – például napi vagy overnight (egynapos) 
díjak formájában –, amihez felár is társulhat. A különböző költségek és díjak száma és bonyolultsága, 
valamint ezek hatása a befektető kereskedési teljesítményére, hozzájárul ahhoz, hogy a CFD-k a lakossági 
ügyfelek számára nem kellően átláthatóak a megalapozott befektetési döntés meghozatalához. 
 
A korlátozott átláthatóság másik forrása a veszteségkorlátozó (stop loss) megbízások alkalmazása. Ez a 
termékjellemző azt a félrevezető benyomást keltheti a lakossági ügyfelekben, hogy a veszteségkorlátozó 
megbízás garantálja az ügylet általuk megadott áron való végrehajtását (a veszteségkorlátozási szinten). 
Ezzel szemben a veszteségkorlátozó megbízások nem a védelem szintjét garantálják, hanem „piaci 
megbízás” indítását akkor, amikor a CFD ára eléri az ügyfél által meghatározott szintet. Ennek megfelelően 
az ügyfél által megkapott ár (végrehajtási ár) eltérhet a veszteségkorlátozási megbízás során meghatározott 
ártól. Bár a veszteségkorlátozó rendelkezések nem kizárólag a CFD-kre jellemzők, a tőkeáttétel megnöveli 
a befektető fedezetének érzékenységét a mögöttes eszköz árának változásaira, ami növeli a hirtelen 
veszteségek kockázatát, és azt jelenti, hogy a hagyományos kereskedési korlátok – mint a 
veszteségkorlátozás is – nem elegendőek a befektetővédelem kapcsán felmerülő aggály kezeléséhez. 
 
A CFD-k összetettségének másik jelentős eleme az érintett mögöttes eszköz piacából fakadhat. Például 
devizakereskedés esetében a befektető egyik valuta másikkal szembeni árfolyamára spekulál. Ha ezek közül 
egyik sem az a valuta, amelyet az ügyfél a CFD-pozíció megnyitására használt, akkor az ügyfél által kapott 
hozam attól függ, hogy az ügyfél milyen lépéseket tett meg e három valuta mozgásának értékelésére. Ez azt 
jelenti, hogy a befektetőnek minden érintett valutát magas szinten kell ismernie ahhoz, hogy az ilyen 
valutakereskedés bonyolultságát sikerrel átlássa. A lakossági ügyfelek általában nem rendelkeznek ezzel a 
tudással. 
 
A kriptodevizákat mögöttes eszközként használó CFD-k különösen jelentős aggályokat vetnek fel. Ezzel 
kapcsolatban megállapítható, hogy a kriptodevizák korábban nem létező, új eszközosztályt alkotnak, amely 
komoly kockázatokat rejt a befektetők számára. Az ESMA és más szabályozó hatóságok is figyelmeztettek 
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korábban a kriptodevizákba történő befektetés kockázataira. A kriptovadevizákra vonatkozó CFD-k 
esetében is érvényes számos korábban felvetett aggály. Ezek elsősorban azért merülnek fel, mert a 
lakossági ügyfelek általában nem látják át azt, hogy milyen kockázattal jár egy különösen volatilis és 
viszonylag új eszközosztályra történő spekuláció, amely kockázatot jelentősen növeli a tőkeáttétellel 
történő kereskedés ténye, mivel ez esetben nagyon rövid időszakon belül kell reagálnia az ügyfélnek a piaci 
változásra.  
 
A termék nagyfokú bonyolultsága, az átláthatóság alacsony szintje, a kockázat jellege és a mögöttes eszköz 
típusa mind alátámasztják azt, hogy az ilyen CFD-k kapcsán jelentős befektetővédelmi aggály merül fel. 
 
B)  A CFD-k egyedi jellemzői és alkotóelemei 
 
A CFD-k fő jellemzője, hogy tőkeáttétellel működhetnek: Unió-szerte a CFD-k esetében alkalmazott 
tőkeáttétel mértéke 3:1 és 500:1 között mozgott a Korlátozó Határozatokban bevezetett 
termékintervenciót megelőzően. Bár a tőkeáttétel megnövelheti a befektetők lehetséges nyereségét, de 
egyúttal megemelheti a lehetséges veszteséget is. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy a lakossági ügyfelek 
vonatkozásában a tőkeáttétel inkább növelheti egy nagyobb veszteség valószínűségét, mint egy nagyobb 
nyereségét, az alábbiakban ismertetett okokból: 
 
A tőkeáttétel azáltal befolyásolja a befektetés teljesítményét, hogy megnöveli a lakossági ügyfeleknek 
felszámított tranzakciós díjak hatását. A tőkeáttételes termékekkel folytatott kereskedés másik kockázata 
a magas tőkeáttétel és az automatikus biztosítékzárás gyakorlata közötti kölcsönhatáshoz kapcsolódik. A 
jellemzően használt szerződéses feltételek alapján a CFD-szolgáltatók szabadon dönthetnek arról, hogy 
automatikusan zárják egy befektető számláját, ha a befektető nettó tőkéje a befektető által a CFD-pozíció(k) 
nyitásához befizetendő kezdeti margin egy meghatározott százalékára csökken. Az is piaci gyakorlat 
azonban a CFD-szolgáltatók körében, hogy a fedezetkiegészítési felhívásra olyan szintet határoznak meg, 
ami magasabb, mint az automatikus biztosítékzárás szintje, ami lehetővé teszi a befektetőnek, hogy az 
ügyletek mögé további pénzösszeget helyezzen letétbe. Az ügyfél még nagyobb összeg elveszítését 
kockáztatva teheti meg ezt. (Ha például egy szolgáltató a fedezetkiegészítési felhívás szintjét egy 100 értékű 
kezdeti fedezet 70 %-ában határozza meg, akkor amennyiben az egyenleg 70-re vagy az alá csökken, az 
ügyfél felszólítást kap, hogy helyezzen el további összeget a kereskedési számlán.) 
 
A magas tőkeáttétel és az automatikus biztosítékzárás közötti kölcsönhatás tehát azt eredményezi, hogy 
megnő annak a valószínűsége, hogy a CFD-szolgáltató az ügyfél pozícióját rövid időn belül automatikusan 
zárja, vagy az ügyfélnek további letétet kell elhelyeznie annak reményében, hogy a vesztes pozíció 
megfordul. A magas tőkeáttétel megnöveli annak a valószínűségét, hogy az ügyfél nem rendelkezik 
elegendő letéttel a nyitott CFD pozícióihoz, mivel ennek révén az ügyfél pozíciója érzékenyebb a mögöttes 
eszköz árának az ügyfél számára kedvezőtlen irányú csekély elmozdulásaira. 
 
Az ESMA álláspontja szerint a piaci gyakorlatban a CFD-szolgáltatók az automatikus biztosítékzárást főként 
abból a célból vezették be, hogy könnyebben kezelhessék ügyfeleik kitettségeit és saját hitelkockázatukat 
azáltal, hogy az ügyfél pozícióját már azelőtt lezárják, hogy a tőkéje elégtelenné válna a fennálló kitettség 
fedezésére. Emellett az automatikus biztosítékzárás a befektetőnek is biztosít bizonyos védelmet, mivel 
csökkenti – bár nem szünteti meg – annak kockázatát, hogy elveszítheti a kezdeti fedezet teljes összegét 
vagy akár azt meghaladó összeget is (különösen magas tőkeáttétel esetén). 
 
Egyes illetékes nemzeti hatóságok arról számoltak be az ESMA-nak, hogy az automatikus biztosítékzárást 
életbe léptető szint a különböző CFD-szolgáltatóknál nem egységes. Azok a CFD-szolgáltatók, melyek 
ügyfelei általában alacsonyabb értékű megbízásokat adnak, és akik általában közvetlenül szerződő félként 
szerepelnek a befektetők ügyleteinél, korábban az automatikus biztosítékzárás határát a kezdeti margin 0 
és 30 %-a között határozták meg. Ha a befektető tőkéjét a szolgáltató 0-hoz közeli értékre hagyja csökkeni, 
azzal megnöveli annak kockázatát, hogy az ügyfele többet veszít, mint a befektetett összeg. Egyes illetékes 
nemzeti hatóságok észlelték azt is, hogy elfogadott piaci gyakorlat az automatikus biztosítékzárás 
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számlánként történő alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a minimális letéti követelményeket a befektető CFD 
számlához kapcsolódó valamennyi nyitott pozíciójához szükséges összesített letéti követelmény alapján 
alkalmazzák, több különböző eszközosztály jelenléte esetén is. Így lehetőség van arra, hogy az ügyfél 
számláján a nyereséges pozíciók ellentételezzék a veszteséges pozíciókat. 
 
A kapcsolódó tőkeáttételi kockázat abban áll, hogy az ügyfelek annak a veszélynek vannak kitéve, hogy több 
pénzt veszítenek, mint amennyit befektettek. Ez kulcsfontosságú kockázat, amit a lakossági ügyfelek még 
az írásos figyelmeztetések ellenére sem biztos, hogy megértenek. Az ügyfél által befizetett fedezet az ügyfél 
pozíciójának alátámasztására szolgáló biztosíték. Ha például a mögöttes eszköz ára a befizetett kezdeti 
fedezetet meghaladó mértékben az ügyfél pozíciója ellen mozdul el (pl. 50:1 tőkeáttételnél egy 2%-ot 
meghaladó árváltozás), akkor az ügyfél a CFD-kereskedési számláján található összegnél nagyobb 
veszteségeket szenvedhet el még azt követően is, hogy minden más nyitott CFD pozícióját lezárták. Egyes 
illetékes nemzeti hatóságok arról számoltak be, hogy több lakossági ügyfél jelentős összegeket veszített, 
amikor 2015 januárjában a svájci frank árfolyamának rögzítését megszüntették. 
 
A fentieken túl a magas tőkeáttétellel történő kereskedés megnöveli az árfolyamcsúszás (gapping) hatását 
az erős piaci volatilitás idején (például a svájci frank árfolyamrögzítésének megszüntetése esetében). 
Árfolyamcsúszás akkor történik, amikor a mögöttes eszköz árában hirtelen elmozdulás következik be. Az 
árfolyamcsúszás nem kizárólag a CFD-ket jellemzi, de az ilyen piaci eseményekhez köthető kockázatot 
súlyosbítja a magas tőkeáttétel. Árfolyamcsúszás esetén fennáll a veszélye annak, hogy a veszteséges 
oldalon álló ügyfél esetleg nem tudja az általa kívánt áron lezárni a nyitott CFD pozíciót, ami magas 
tőkeáttétel mellett jelentős befektetői veszteséget eredményezhet. Például a 2015-ös svájci frank sokk 
esetében lakossági ügyfelek az eredetileg befektetett összegnél jelentősen többet veszítettek. 
 
A lakossági ügyfeleknek kínált gyakran magas tőkeáttétel és egyes mögöttes eszközök volatilitása a 
befektetés teljesítményét befolyásoló tranzakciós költségek alkalmazásával együtt az ügyfél befektetési 
pozíciójának gyors változását eredményezheti. Ennek következtében az ügyfélnek gyorsan kell cselekedni a 
kockázati kitettség kezelésére, ehhez további biztosítékot kell elhelyeznie, hogy elkerülje a pozíció 
automatikus lezárását. Ilyen esetben a magas tőkeáttétel következtében a lakossági ügyfelek igen rövid idő 
alatt komoly veszteségeket szenvedhetnek el, ami tovább súlyosbítja annak kockázatát, hogy az ügyfelek 
többet veszítenek, mint amennyit a CFD-ügyletekre tőkeként befizettek. 
 
A fenti tényezők megerősítik, hogy a CFD-kkel kapcsolatban jelentős befektetővédelmi aggályok állnak fenn. 
 
C)  A potenciális hátrányos következmények nagysága és a befektetőnek biztosított várható hozam 
vagy nyereség és az azzal összefüggő kockázatok közötti aránytalanság mértéke 
 
Az illetékes nemzeti hatóságoktól az ESMA-hoz érkezett információk azt jelzik, hogy Unió-szerte egyaránt 
növekszik a CFD-ügyletekbe fektető lakossági ügyfelek és az ilyen termékeket kínáló szolgáltatók száma. A 
legtöbb illetékes nemzeti hatóság arról számolt be az ESMA-nak, hogy a joghatóságuk alatt engedélyezett 
szolgáltatók kínálnak CFD-ket lakossági ügyfeleknek. Csaknem valamennyi illetékes nemzeti hatóság azt 
közölte, hogy más tagállamban honos, európai útlevéllel rendelkező CFD-szolgáltatók értékesítenek CFD-
ket országukban. Néhány illetékes nemzeti hatóság azt is megemlítette, hogy egyes CFD-szolgáltatók 
fióktelepek vagy meghatalmazottak révén működnek a fogadó országban. A Ciprusi Értékpapír- és 
Tőzsdebizottság (CySEC), a ciprusi illetékes nemzeti hatóság és a Financial Conduct Authority (FCA), az 
Egyesült Királyság illetékes nemzeti hatósága jelezte, hogy növekedett azoknak a CFD-szolgáltatóknak a 
száma, amelyek ilyen termékek lakossági ügyfeleknek történő, határokon átnyúló szolgáltatására 
szakosodtak (a 2016. és 2017. év közötti időszakban Ciprus esetében 103-ról 138-ra, az Egyesült Királyság 
esetében pedig 117-ről 143-ra emelkedett az ilyen szolgáltatók száma). Az FCA továbbá jelezte, hogy nőtt a 
CFD-ket kínáló befektetési vállalkozás engedélyezése iránti kérelmek száma. Az olyan új piacokon, mint 
Görögország, Magyarország, Portugália és Szlovákia, szintén emelkedést tapasztaltak a nemzeti hatóságok 
a CFD-ket kínáló befektetési vállalkozás engedélyezése iránti kérelmek számában. 
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E termékek esetében az aktív ügyfelek száma képlékeny a CFD ügyfélszámlák viszonylag rövid életciklusa és 
a tevékenységek határokon átnyúló jellege miatt. Az ESMA által több illetékes nemzeti hatóságtól 
beszerzett adatok alapján az ESMA becslése szerint az EGT-ben székhellyel rendelkező CFD- és bináris opció-
szolgáltatóknál lévő lakossági kereskedési számlák száma a 2015-ös 1,5 millióról 2017-re mintegy 2,2 
millióra emelkedett. A lakossági ügyfelek által benyújtott panaszok szintén a fogyasztókkal kapcsolatos 
aggályok létét jelzik. 
 
Az illetékes nemzeti hatóságok továbbá arról az aggodalmukról számoltak be az ESMA-nak, hogy amint 
egyes nemzetek piacain korlátozásokat vezetnek be nemzeti intézkedések révén (például Belgiumban és 
Franciaországban), a CFD-szolgáltatók más tagállamokban keresnek ügyfeleket. 
 
A CFD-kbe fektető lakossági ügyfelek befektetési eredményeinek illetékes nemzeti hatóságok által végzett 
vizsgálatai szintén azt mutatják, hogy ezekben a tagállamokban az ilyen termékekbe fektető lakossági 
ügyfelek túlnyomó többsége veszteséget szenved el a kereskedés során: 
 

- A CySEC 18 jelentős CFD-szolgáltató mintegy 290.000 lakossági ügyfélszámlájából vett mintát 
elemzett a 2017. január 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra. Az előbbi adatok alapján a 
CySEC megállapította, hogy átlagosan az ügyfélszámlák 76 %-án szenvedtek el veszteséget az adott 
időszakban, míg az ügyfélszámlák mintegy 24 %-án realizáltak nyereséget. A számlánkénti átlagos 
veszteség a vizsgált időszakban 1.600 euró körül volt. 

- A Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a spanyol illetékes nemzeti hatóság úgy 
találta, hogy a lakossági ügyfelek mintegy 82 %-a szenvedett veszteséget a 2015 eleje és 2016 vége 
közötti 21 hónapos időszakban. Egy lakossági ügyfél átlagosan 4.700 eurót veszített. 

- Az Autorité des marchés financiers (AMF), a francia illetékes nemzeti hatóság megállapította, hogy 
a lakossági befektetők több mint 89 %-a volt kénytelen veszteséget elkönyvelni a 2009-től 2013-ig 
terjedő négyéves időszakban és az egy lakossági befektetőre jutó átlagos veszteség 10.887 eurót 
tett ki. Továbbá, az AMF által a franciaországi ombudsmani hivataltól beszerzett adatok arról 
tanúskodnak, hogy a CFD-k kapcsán panaszt benyújtó személyek átlagos éves vesztesége a 2016. 
évben 15.207 euró volt. Az ombudsman megjegyezte továbbá, hogy különösen a 2016. és 2017. 
évben a felügyelete alá tartozó szolgáltatók gyakorlata még agresszívebbé vált, és egyre inkább az 
olyan befektetők kerültek célpontba, akikről valószínűsíthető, hogy jelentős összegeket fognak 
befizetni. Több panasz érkezett zaklatás és manipuláció miatt, ahol a panaszosok jelentős 
megtakarításokkal rendelkeztek. A francia ombudsman előtt a 2016. évben lezajlott közvetítési 
eljárások is azt támasztják alá, hogy az átlagosan visszatérített összeg 11.938 euróra nőtt, az 
ügyfelek fele pedig 5.000 euró feletti összeget veszített. Az egyes befektetők által elszenvedett 
veszteségek közül a legmagasabb 90.000 euró volt, az érdemben, azaz az engedéllyel rendelkező 
vállalkozások bevonásával rendezett ügyekben az összesített kár továbbá meghaladta az 1 millió 
eurót. Az AMF is azt állapította meg, hogy (az ügyletek száma, átlagos ügyletméret vagy összes 
volumen tekintetében) a legtöbbet kereskedő lakossági befektetők veszítik a legtöbbet. Ugyanez 
vonatkozik azokra, akik hosszabb ideig folytatják a kereskedést, ami azt jelzi, hogy érdemi tanulási 
görbe nem mutatható ki a lakossági ügyfélkörben. 

- A Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), a horvát illetékes nemzeti hatóság az 
egyik CFD-ket kínáló horvát befektetési vállalkozásnál ügyfelenként vizsgálta meg a veszteség 
mértékét. A vizsgálat 267 lakossági ügyfél veszteségeit, illetve nyereségeit elemezte a 2016 
januárjától szeptemberéig terjedő kereskedési időszakban. Az előbbiek alapján a HANFA 
megállapította, hogy a vizsgált időszakban az ügyfelek összes vesztesége mintegy 1.017.900 eurót, 
az összes nyereségük pedig mintegy 420.000 eurót tett ki. 

- A Central Bank of Ireland (CBI), az ír illetékes nemzeti hatóság a 2015. évben tematikus vizsgálatot 
folytatott le, amely vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a 2013 és 2014 között CFD-ügyleteket 
kötött lakossági ügyfelek 75 %-a veszteséget szenvedett, az átlagos veszteség ezeknél az 
ügyfeleknél 6.900 euró volt. A legnagyobb írországi CFD-szolgáltatóktól vett minta alapján végzett, 
a korábbi vizsgálatot nyomon követő ellenőrzés arra a következtetésre jutott, hogy a 2015 és 2016 
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közötti kétéves időszakban a lakossági ügyfelek 74 %-a veszített, az átlagos veszteség pedig 2.700 
euró volt. 

- A Commisione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), az olasz illetékes nemzeti hatóság 
2015. évben végzett felmérése azt mutatja, hogy 2014-2015-ben egy adott CFD-szolgáltató olasz 
lakossági ügyfelei a CFD-befektetéseken veszteséget szenvedtek el, 75 %-uk gördülő azonnali 
devizaügyleteken veszített, az átlagos veszteség pedig 2.800 euró volt. Azt is kimutatták, hogy 
összefüggés van a lakossági ügyfelek által elvégzett kereskedési ügyletek száma és az elszenvedett 
veszteség között. A CONSOB megbízásából 2017 márciusában, a CFD-kkel foglalkozó szolgáltatók öt 
olaszországi fióktelepén elvégett ismételt felmérés arra az eredményre jutott, hogy a 2016. évben 
a lakossági ügyfelek vesztesége 83 %-kal nőtt, az átlagos ügyfelenkénti veszteség pedig 
hozzávetőleg 7.000 euróra rúgott. 

- A Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), a lengyel illetékes nemzeti hatóság a 2017. év első 
negyedévében vizsgálatot folytatott le 10 CFD-t kínáló befektetési vállalkozás által szolgáltatott 
adatok alapján (130.399 db ügyfélszámla, köztük 38.691 db aktív számla bevonásával), és 
megállapította, hogy az ügyfelek 79,28 %-a veszteséggel zárta a 2016. évet. Az átlagos veszteség 
ügyfelenként 10.060 zloty volt. 2018 első negyedévében a KNF hasonló vizsgálatot végzett hét, 
Lengyelországban CFD-t kínáló befektetési vállalkozás által szolgáltatott adatok alapján (177.883 db 
ügyfélszámla, köztük 40.209 db aktív számla), amelyek szerint az ügyfelek 79,69 %-a veszteséggel 
zárta a 2017-es évet. 2017-ben az átlagos veszteség ügyfelenként 12.156 zloty volt. A veszteséget 
elszenvedett aktív ügyfelek aránya 81 % (2012. év), 81 % (2013. év), 80 % (2014. év), 82 % (2015. 
év), 79 % (2016. év), illetve 80 % (2017. év) volt. 

- A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a luxemburgi nemzeti illetékes hatóság 
által elvégzett vizsgálat 2017 szeptemberében megállapította, hogy a CFD-ügyletekkel foglalkozó, 
a CSSF által engedélyezett két szolgáltató esetében a lakossági ügyfelek átlagos vesztesége 4.500 
euró, illetve hozzávetőleg 1.700 euró. 

- Az Egyesült Királyságban az FCA által a tanácsadásban nem részesült lakossági ügyfelek 8 CFD-
szolgáltatónál vezetett számláinak mintája alapján a 2014. évben végzett elemzés szerint a 
lakossági ügyfelek 82 %-a veszteséget szenvedett ezeken a termékeken, az átlagos veszteség az év 
során pedig ügyfelenként 2.200 font volt. Az FCA konzultációja keretében a 2016 decemberében 
kapott információk alapján összefüggés mutatkozott a magasabb tőkeáttétel és a veszteségek 
nagyobb valószínűsége és mértéke között. Az FCA 2016/2017. évre vonatkozó vizsgálata a CFD-
ügyletek kapcsán nyújtott tanácsadás és választható szolgáltatások vonatkozásában 12 hónapos 
időszakot fedett le és további bizonyítékokkal szolgált arra, hogy a lakossági ügyfelek gyenge 
eredményeket érnek el. A vizsgálat feltárta, hogy a CFD-t tanácsadással és választható 
szolgáltatásokkal együtt kínáló vállalkozások lakossági ügyfeleinek 76 %-a veszteséget szenvedett 
el, átlagosan 9.000 font nagyságban. Az előbbiek kapcsán megállapítható, hogy még a nyereséges 
lakossági ügyfelek figyelembevétele mellett is, a tanácsadással és választható szolgáltatásokkal 
támogatott számlák átlagos vesztesége mintegy 4.100 fontot tett ki. 

- A Comissãdo Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a portugál illetékes nemzeti hatóság 
megállapította, hogy a befektetők pozícióinak 2016-os 44.700 millió euró és 2017-es 44.200 millió 
euró nominális értéke mellett 2016-ban, illetve 2017-ben a lakossági befektetők vesztesége 66,8 
millió euró, illetve 47,7 millió euró volt. 

- Végül a Finanstilsynet, a norvég illetékes nemzeti hatóság által végzett vizsgálat 2016-ban 6 CFD-
szolgáltató ügyfeleinek kereskedési eredményeit tekintette át. A vizsgálat mintegy 1.000 fő, egy-
két évig CFD-vel kereskedő lakossági ügyfél adatait vizsgálta a 2014 januárjától 2014 decemberéig, 
illetve 2015 decemberéig terjedő időszakban (az átlagos kereskedési időszak 1,5 év volt). Az 
eredmények szerint az ügyfelek 82 %-a veszteséget szenvedett el, ahol az ügyfelenkénti átlagos 
veszteség 29.000 eurót tett ki. Az ügyfél tőkéjéhez viszonyított átlagos tranzakciós költség 37 % volt 
(a magas tőkeáttétel és gyakori kereskedési ügyletek következtében). 

 
A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy a lakossági ügyfelek CFD-ügyleteit vizsgálva a 
különböző országokban elszenvedett átlagos veszteség kapcsán egységes mintázat bontakozik ki annak 
ellenére, hogy számos vizsgált évben a lakossági ügyfelek más pénzügyi termékeken pozitív hozamokat 
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értek el. Az AMF-vizsgálat szerint a veszteséget elszenvedő lakossági ügyfelek százalékos aránya a 2009. és 
2013. év között minden évben határozottan egységes, annak ellenére, hogy például ugyanazon időszakban 
a tőzsdei és áruindexek éves hozama eltérően alakult. A lakossági ügyfelek CFD-ken elszenvedett 
veszteségeinek állandó mintázata a megtérülési profil strukturális jellemzőjére utal, ellentétben más 
pénzügyi eszközökbe, így a részvényalapokba történő (hosszú távú) befektetések pozitív múltbeli 
megtérülésével. 
 
A fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy a lefolytatott vizsgálatok súlyosan negatív képet 
mutatnak a CFD-k lakossági ügyfeleknek történő értékesítését illetően, és megerősítik az annak kapcsán 
felmerült jelentős befektetővédelmi aggályokat. 
 
D)  Az érintett ügyfelek típusa 
 
A CFD-k mind lakossági, mind szakmai ügyfelek számára elérhetők, ugyanakkor a lakossági ügyfelek a 
szakmai ügyfelektől eltérően általában nem rendelkeznek azzal a tapasztalattal, ismerettel és 
szakértelemmel, amelynek birtokában olyan befektetési döntést hozhatnának, mely megfelelően 
figyelembe veszi az összetett CFD-k révén felvállalt kockázatokat. 
 
Az egyik tagállamban lefolytatott vizsgálat azt mutatta, hogy a legmagasabb maximális tőkeáttételt gyakran 
lakossági ügyfeleknek kínálták, míg a szakmai ügyfeleknek és elfogadható partnereknek alacsonyabb 
maximális tőkeáttételt biztosítottak. Tekintve a lakossági ügyfelek számláin keletkezett veszteségek 
mértékét, nyilvánvaló, hogy jelentős befektetővédelmi aggály áll fenn a CFD-k ezen ügyfélkategória felé 
történő korlátozás nélküli Kereskedése kapcsán. 
 
E)  Forgalmazási és terjesztési gyakorlatok a CFD-kkel kapcsolatban 
 
Bár a CFD-k összetett termékek, a lakossági ügyfeleknek leginkább elektronikus kereskedési platformokon 
keresztül kínálják őket, befektetési tanácsadás és portfoliókezelési szolgáltatás nélkül. Ilyen esetekben a 
MiFID II 25. cikkének (3) bekezdése szerint szükség van a megfelelőség értékelésére. Ez az értékelés azonban 
nem akadályozza meg, hogy a CFD-szolgáltatók ügyfeleiknek vagy potenciális ügyfeleiknek végrehajtsák az 
ügyletet, ehhez mindössze egy egyszerű figyelmeztetést kell közölniük az ügyféllel. Ez abban az esetben 
következhet be, amikor az ügyfél nem vagy nem elegendő információt nyújtott az adott terméktípus 
szempontjából fontos befektetési területre vonatkozó ismereteiről vagy tapasztalatairól, továbbá amikor a 
szolgáltató arra a következtetésre jutott, hogy a termék nem megfelelő az ügyfél számára. Az előbbiek tehát 
lehetővé teszik azt, hogy a lakossági ügyfelek olyan termékekhez férjenek hozzá, amelyeket jellemzőiknél 
fogva egyebekben nem lehetne részükre értékesíteni. 
 
Az FCA többször talált hiányosságokat a CFD-szolgáltatóknak a megfelelőség értékelése során alkalmazott 
megközelítésében, ideértve magának az értékelésnek a hiányosságait, a nem megfelelő kockázati 
figyelmeztetéseket az értékelésen meg nem felelő lakossági ügyfelek felé, valamint az olyan eljárás hiányát, 
amelynek révén el lehetne dönteni, hogy azon ügyfelek, akik annak ellenére CFD ügyleteket kívánnak kötni, 
hogy megfelelőségi értékelésük szerint az nem megfelelő nekik, engedjék-e, hogy CFD ügyleteket hajtsanak 
végre. Az FCA a 2016. év végén ismét megvizsgálta ezt a kérdést, és megállapította, hogy jelentős számú 
vállalkozás a korábbi visszajelzés ellenére sem pótolta ezeket a hiányosságokat. 
 
Az illetékes nemzeti hatóságok aggályaiknak adtak hangot annak kapcsán, hogy a CFD-szolgáltatók 
mennyiben tesznek eleget azon kötelezettségüknek, hogy az ügyfeleknek érthető és nem félrevezető 
tájékoztatást adjanak, illetve, hogy ügyfeleik érdekét legjobban szolgálva járjanak el. Az illetékes nemzeti 
hatóságok annak kapcsán is aggodalmukat fejezték ki, hogy a gyakorlatban a megfelelési tesztek nem jól 
teljesítenek, és ha egy ügyfél nem felel meg a teszten, akkor nem kap megfelelő figyelmeztetést. Az ilyen 
helytelen gyakorlatok példáit ismerteti, illetve ezek nyomán készült el az ESMA „Kérdések és válaszok a 
CFD-k és más spekulatív termékek a MiFID alapján kisbefektetőnek történő szolgáltatásához kapcsolódóan” 
című ismertetője (Ismertető). 
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Az illetékes nemzeti hatóságok ebben a piaci szegmensben találkoztak agresszív marketinggyakorlatokkal 
és félrevezető marketingkommunikációval is. Ide tartozik például a nagy sportklubokkal kötött szponzori 
szerződések vagy más kapcsolatok, melyek a márkanév általános ismertségének növelésével azt a 
benyomást keltik, hogy a CFD-hez hasonló komplex és spekulatív termékek alkalmasak a lakossági piac 
számára. A reklámanyagok olyan félrevezető állításokat is gyakorta tartalmaznak, mint „Sosem volt még 
ilyen könnyű a kereskedés!”, „Kezdd el kereskedői karriered most azonnal!”, „Keress 13 000 fontot 24 órán 
belül! Vágj bele!”. 
 
Az Ismertető kidolgozása során egyes illetékes nemzeti hatóságok arról tájékoztatták az ESMA-t, hogy a 
CFD-szolgáltatók gyakran nem megfelelően tárják fel a CFD-k kockázatait. Egyes hatóságok megállapították, 
hogy a CFD-szolgáltatók nem ismertették megfelelően a gyors, a befektetett tőkét meghaladó összegű 
veszteség kockázatát. Szintén ebben az összefüggésben egyes illetékes nemzeti hatóságok aggályukat 
fejezték ki bizonyos CFD-szolgáltatók gyors ügyfélváltásokon alapuló üzleti modellje kapcsán is. Az 
ügyfélszámlák viszonylag rövid átlagos élettartama miatt a szolgáltatók arra kényszerülnek, hogy 
folyamatos ügyféláramlást tartsanak fenn, ami arra ösztönzi őket, hogy olyan agresszív marketing- és 
értékesítési technikákat alkalmazzanak, amelyek nem szolgálják a lakossági ügyfelek érdekét. 
 
A CFD-ágazatban alkalmazott marketing- és értékesítési technikák közös jellemzője, hogy kereskedési 
(pénzügyi és nem pénzügyi) előnyöket, például bónuszokat kínálnak, hogy így szerezzenek lakossági 
ügyfeleket és ösztönözzék az ügyfeleket a CFD-befektetésekre. Az előbbieken túl az ilyen jellegű technikák 
ajándékokat ajánlanak fel (például nyaralást, autót, elektronikus eszközöket), kereskedési oktatóanyagokat 
vagy költségcsökkentést kínálnak (például az árkülönbözet vagy díjak esetében). Az előbbiekben hivatkozott 
bónuszok és egyéb kereskedési kedvezmények elterelik a figyelmet a termék magas kockázatot hordozó 
jellegéről. Ezek a bónuszok és kedvezmények jellemzően a lakossági ügyfeleket csalogatják és a kereskedést 
ösztönzik velük. A lakossági ügyfelek oly mértékben tekinthetik lényeges termékjellemzőnek ezeket az 
ösztönzőket, hogy ezek miatt nem tudják megfelelően felmérni a termékhez társuló kockázatokat. 
 
Felügyeleti munkája során több illetékes nemzeti hatóság észlelte, hogy a promóciós ajánlatok feltételei 
gyakran félrevezetőek, és számos ügyfél nincs azon információ birtokában, amely segítségével értékelni 
tudná a felkínált előnyöket/bónuszokat.  
 
A fenti tényezők mellett számos illetékes nemzeti hatóság megállapította, hogy az ebben a piaci 
szegmensben megfigyelhető forgalmazási modellek bizonyos összeférhetetlenséggel járnak. Az új ügyfelek 
folyamatos megszerzésére irányuló nyomás megnöveli az érdekek potenciális összeférhetetlensége 
előfordulásának kockázatát. Összeférhetetlenség alakul vagy alakulhat ki annak következtében, hogy egyes 
CFD-szolgáltatók az ügyfeleik ügyleteinél szerződő félként járnak el, miközben kitettségüket nem fedezik, 
ezáltal saját érdekeik közvetlenül ütköznek ügyfeleik érdekeivel. Az ilyen szolgáltatóknál nagyobb a kockázat 
és az ösztönzés, hogy manipulálják a referenciaárakat vagy kevésbé átlátható árakat alkalmazzanak, illetve, 
hogy más megkérdőjelezhető gyakorlatokhoz folyamodjanak. Ilyen gyakorlatnak minősül többek között a 
nyereséges ügyletek hamis ürüggyel történő törlése. Az előbbieken túl az a kockázat is fennáll, hogy a 
szolgáltatók megpróbálják kihasználni az aszimmetrikus árfolyamcsúszást (például az árfolyamcsúszás 
következtében előállt veszteséget továbbhárítják az ügyfélre, míg az így szerzett nyereséget megtartják). A 
szolgáltatók szándékosan megnyújthatják az ajánlat és a CFD-ügylet végrehajtása közötti időt, hogy még 
inkább kihasználják ezt a gyakorlatot. Az illetékes nemzeti hatóságok ezzel kapcsolatban olyan gyakorlatot 
is feltártak, ahol a CFD-szolgáltatók aszimmetrikus vagy következetlen felárat alkalmaznak az alap 
árkülönbözet mellett. 
 
A fentiekben részletezett, CFD-kkel kapcsolatos marketing- és forgalmazási gyakorlatok ugyancsak 
megerősítik, hogy jelentős befektetővédelmi aggály merül fel a CFD-k Kereskedése vonatkozásában. 
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III.1.2.  Az MNB megállapításai 
 
A 2017/567 EU Rendelet 21. cikk (2) bekezdése a tagállamok számára a MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés 
a) pont alkalmazásának, azaz a jelentős befektetővédelmi aggály fennálltának megítéléséhez az ESMA 
számára a 2017/567 EU Rendelet 19. cikk (2) bekezdésében előírtakkal részben azonos kritériumok és 
tényezők értékelését írja elő. Az MNB ennek megfelelően az Elemzés során a befektetővédelmi aggályok 
fennállásának értékeléséhez az ESMA által figyelembe vett kritériumokat és tényezőket, valamint egy 
további kritériumot vizsgált. 
 
A)  A CFD-k összetettségének és átláthatóságának mértéke 
 
A CFD-k összetettségével és átláthatóságával kapcsolatban a 2018/796 Határozatban bemutatott tényezők 
Magyarországon nem mutatnak jelentős eltérést. A CFD kereskedés Magyarországon is a szabályozott 
piacon kívül, külföldi szolgáltatók közbeiktatásával zajlik. A magyar szolgáltatók által alkalmazott 
kereskedési platformok korlátozott számúak, ahol az azonos platformon belül vélhetően ugyanolyan vagy 
hasonló kereskedési feltételekkel találkozhatnak az ügyfelek. 
 
A Magyarországon forgalmazott CFD-k mögöttes eszközei jellemzően devizapárok, indexek, magas 
forgalmú részvények, áruk, tőzsdén kereskedett alapok („ETF”-ek), illetve kriptoeszközök. 
  
A CFD-kereskedéssel összefüggő díjak egy része a magyarországi szolgáltatók díjjegyzékében, egy része 
pedig a külföldi platformszolgáltatók honlapján található meg, ami nehezítheti egy átlagos ügyfél számára 
a kereskedéssel kapcsolatos költségek megértését, tekintettel arra is, hogy a külföldi szolgáltatók 
információi jellemzően angol nyelven érhetőek el. 
 
A CFD-kereskedés során felmerülő díjak és költségek fajtáit illetően megállapítható, hogy a magyarországi 
szolgáltatók a pozíció nagyságától függő tranzakciós díjmértékeket alkalmaznak, amelyek a pozíció 
méretének százalékában vagy a felvett pozíció mögöttes eszköz darabszámában kerülnek meghatározásra, 
és jellemzően minimumdíj is kapcsolódik hozzájuk. Emellett a másik jellemző díjtétel a napon túli 
pozíciótartás (overnight) finanszírozási költségeiből áll, ami short pozíció esetén nyereségként, long pozíció 
esetén pedig költségként jelentkezhet az ügyfél oldalán. Ezek számítási módja nemcsak nehezen átlátható 
egy átlagos ügyfél számára, de nehezen ellenőrizhető is, tekintettel arra, hogy – az alapterméktől függően 
– egy átlagos ügyfél számára nem feltétlenül ismert piaci mutató képezi a finanszírozási költség alapját 
[például bankközi kamatláb (LIBOR, LIBID) vagy deviza alapkamat (3 havi rubel kamatláb)]. Ezek mértékét 
továbbá még a szolgáltató által alkalmazott felár is módosítja. Az előbbieken túl további problémát jelent, 
hogy az alaptermék eltérő kereskedési ideje miatt a finanszírozási költségek is eltérő időpontoktól 
számítandók (napon belül), amely szintén nehezíti a költségek ügyfelek részéről történő követését. 
 
A CFD-kereskedéshez a tranzakciós és finanszírozási költségeken túl számlanyitási-, számlavezetési-, 
állományi/letétkezelési díjak, befektetővédelmi hozzájárulási díj, illetve utalással kapcsolatos díjak, továbbá 
egyéb díjak is kapcsolódhatnak. Egyes szolgáltatók a kereskedési helyszín által felszámolt díjat „közvetítői 
díjként” továbbhárítják az ügyfélre. 
 
A CFD-k Kereskedése jellemzően eltérő vételi és eladási árfolyamon történik (spread). A külföldi szolgáltatók 
oldalán jellemzően az átlagos értékek kerülnek feltüntetésre, a tényleges spread ugyanakkor ezektől eltérő 
is lehet. 
 
A hazai CFD termékkínálatot illetően az MNB megállapította, hogy a legjellemzőbb kereskedési 
helyszíneken keresztül több ezerre tehető az elérhető CFD-k száma (az egyik platformon keresztül közel 10 
ezer CFD, míg a másik jellemzően használt platformon keresztül 800 CFD érhető el), így a széles 
termékkínálat az átláthatóságot jelentősen rontja. 
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A fentieket összegezve az MNB az Elemzés alapján megállapította, hogy a CFD-kkel kapcsolatos költségek 
csekély átláthatósága jelentős befektetővédelmi aggályokat vet fel. 
 
B)  A CFD-k egyedi jellemzői és alkotóelemei 
 
A Magyarországon elérhető CFD-k az ESMA által azonosított termékkarakterisztikától számottevően nem 
térnek el. A magyarországi szolgáltatók közül a legmagasabb tőkeáttétel az ESMA által bevezetett korlátozó 
intézkedések előtti időszakban 200-szoros volt, míg a pozíciómérettel súlyozott átlagos tőkeáttétel az 
összes mögöttes terméket figyelembe véve ennél alacsonyabb szintű volt. Magyarországon az ESMA által 
bevezetett korlátozó intézkedések hatálybalépését követően, összességében – a termékintervenciós 
intézkedések hatására – az átlagos tőkeáttétel mértéke jelentősen, kb. 20-szorosra esett vissza.  
 
A magas tőkeáttétel a CFD-k kockázatát jelentősen növeli, mivel a mögöttes termék árfolyamának kisebb 
elmozdulása is jelentősen elmozdítja a CFD értékét, ami akár a befektetett tőkénél nagyobb mértékű 
veszteséget is okozhat. A magasabb tőkeáttétel a fedezethez képest magasabb költségekkel is jár a 
pozíciómérethez igazodó díjtételek miatt, ami tovább növeli a befektetés potenciális veszteségének 
kockázatát, illetve a nyereség és veszteség aszimmetriáját. A termék ezen karakterisztikájának 
figyelembevételével az MNB megállapította, hogy az ilyen CFD-kkel kapcsolatban jelentős befektetővédelmi 
aggályok merülnek fel, ezért a kockázatok mérséklése érdekében – a tőkeáttételi limitek alkalmazása, a 
kezdeti margin-védelem, az automatikus biztosítékzárás, a negatív egyenleg elleni védelem, valamint a 
kockázati figyelmeztetés kötelezővé tétele útján – a CFD-kre vonatkozó Kereskedés korlátozása indokolt a 
sérülékenyebbnek minősülő lakossági ügyfélkörben. 
 
C)  A potenciális hátrányos következmények nagysága és a befektetőnek biztosított várható hozam 
vagy nyereség és az azzal összefüggő kockázatok közötti aránytalanság mértéke 
 
Az Elemzés alapján megállapítható, hogy a CFD-k magyarországi piacán – az 5 legjelentősebb CFD-
kereskedést végző szolgáltató (Szolgáltatók) által rendelkezésre bocsátott adatok figyelembevételével – a 
2017. évben 6.300 milliárd forint, míg a 2018. évben 8.700 milliárd forint értékben vettek fel pozíciót az 
ügyfelek, amely közel 40 %-os növekedésnek felel meg. Az előbbieken túl megállapítható, hogy a 
ténylegesen befektetett (fedezetként elhelyezett) összegek értéke a 2017. évben 180 milliárd forint, míg a 
2018. évben 340 milliárd forint volt, amely közel 90 %-os növekedést jelentett. A pozíciómérethez képest 
megjelenő nagyarányú növekedés hátterében valószínűleg a tőkeáttételi limitek bevezetése áll. 
 
A pozícióméreteket és a fedezetként elhelyezett összegeket havi szinten elemezve a 2017. év elejétől 
növekvő trend figyelhető meg. Az ESMA korlátozó intézkedéseinek bevezetését követően a 
pozícióméretekhez képest a fedezetek aránya nőtt, ami a tőkeáttételi limitek életbelépésének köszönhető. 
A korlátozó intézkedések bevezetése a felvett pozíciókat bár eleinte jelentősen visszavetette, de azóta 
enyhe növekedés tapasztalható. A Szolgáltatók ügyfelei a teljes piacon a vizsgált időszakokban átlagosan 
havi 52.000 db kötést bonyolítottak le. Az MNB megállapította, hogy a korlátozó intézkedések 
bevezetésével a kötések számát érintően tapasztalható volt némi visszaesés, nem lehet azonban 
számottevő eltérést tapasztalni a korlátozó intézkedések bevezetése előtti és utáni időszakban. 
 
A CFD-forgalmazók a Korlátozó Határozatok értelmében – a kockázati figyelmeztetések részeként – 
közzéteszik a veszteséges ügyfélszámlák arányát, ami a magyarországi szolgáltatók esetében 63,88 % és 85 
% között alakult a 2019 májusát megelőző 12 hónapos időszakban, amely időszak felében már a korlátozó 
intézkedések is hatályban voltak. Az előbbiekben hivatkozott és közzétett veszteségarányok alapján 
továbbá megállapítható, hogy a CFD-szolgáltatók által vezetett ügyfélszámlák a magyarországi 
szolgáltatóknál átlagosan 73 %-ban voltak veszteségesek. 
  
Az Elemzés keretében az MNB megvizsgálta a CFD-kereskedés nyomán keletkező veszteséges ügyfélszámlák 
arányát. Ennek keretében a havi adatokat vizsgálva az MNB megállapította, hogy a korlátozó intézkedések 
bevezetése előtt az ügyfélszámlák kb. 70 %-a volt veszteséges, míg a korlátozó intézkedések bevezetése 
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következtében ez az arány fél év leforgása alatt kb. 50 %-ra csökkent, azaz a korlátozó intézkedéseknek 
kimutathatóan pozitív hatása volt a kockázatok mérséklésében. Az előbbieken túl megállapítható, hogy az 
aktív lakossági ügyfélszám az Elemzéssel érintett időszak alatt nem változott számottevően: a hivatkozott 
időszakban mindvégig 1500 és 2000 fő között mozgott. 
 
A rendelkezésére álló adatok alapján az MNB megállapította, hogy a 2017. évhez képest a 2018. évben 
jelentősen csökkent a CFD-k Kereskedésével összefüggésben keletkezett nyereség és veszteség mértéke. A 
2017. évben, azaz a termékintervenció előtti időszakban – a költségeket, díjakat is figyelembe véve – az 
ügyfelek összességében közel 6,4 milliárd forint veszteséget és 3,7 milliárd forint nyereséget realizáltak, míg 
a 2018. évben a veszteség mértéke 3,8 milliárd forint, míg a nyereség mértéke 2 milliárd forint volt. Az 
előbbiek alapján mind a veszteség, mind a nyereség mértéke közel felére csökkent. Mindezek hátterében 
elsősorban az ESMA által bevezetett tőkeáttételi limitek állhatnak, amelyek kevésbé kockázatos és 
kevesebb költséggel járó pozíciók felvételéhez vezethettek, de a veszteségek csökkenésében szerepet 
játszhatott a mögöttes termékek piacának áralakulása, illetve volatilitása is. 
 
A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ügyfelek a CFD-k Kereskedésével összefüggésben 
Magyarországon is jelentős veszteségeket szenvedtek el, amelyből fakadóan a hazai viszonylatok között is 
fennáll a CFD-k Kereskedésével kapcsolatos jelentős befektetővédelmi aggály. Az ESMA által bevezetett 
korlátozó intézkedéseket követően jelentősen csökkent az ügyfelek által realizált veszteségek és a 
veszteséges ügyfélszámlák aránya, amely összefüggésbe hozható a korlátozó intézkedések 
befektetővédelmi szempontból pozitív hatásaival. Tekintettel arra, hogy fennáll veszélye annak, hogy az 
ESMA által bevezetett korlátozó intézkedések hatályának lejárta után a veszteségek visszaállnak a korábbi 
szintekre – ezzel számottevő veszteségeket okozva az ügyfeleknek –, az MNB indokoltnak és szükségesnek 
tartja a CFD-vel való Kereskedés korlátozását. 
 
D)  Az érintett ügyfelek típusa 
 
A MiFID II szerint a szolgáltatóknak minden általuk forgalmazott termékre vonatkozóan meg kell 
határozniuk azt a célpiacot, amelynek az adott terméket szánják. Az Elemzés alapján megállapítható, hogy 
a magyarországi szolgáltatók mindhárom ügyfélkategóriába tartozó ügyfél (lakossági ügyfél, szakmai ügyfél 
és elfogadható partner) számára elérhetővé teszik a CFD-kel való kereskedést. A szolgáltatók a CFD-k 
célpiacaként elsődlegesen azon ügyfeleket határozták meg, akik pénzügyi ismeretekkel és tapasztalattal 
rendelkeznek, magas kockázatvállaló és akár a befektetett tőkét meghaladó tőkeveszteséget hajlandók 
eltűrni, továbbá főként rövid távú, spekulatív befektetési céllal kereskednek. Megállapítható, hogy a CFD-
ügyletek döntő többsége lakossági ügyfelekhez kapcsolódik, akiknél – a szakmai ügyfelekhez, illetve az 
elfogadható partnerekhez képest – általában véve jellemző az alacsonyabb kockázattűrő- és veszteségviselő 
képesség. Az előbbi ügyfélkategóriát illetően továbbá megállapítható, hogy esetükben jellemzőek a 
konzervatívabb befektetési célok, továbbá alacsonyabb szintű ismeretekkel rendelkeznek a befektetési 
termékekkel, a CFD-k mögöttes termékei piacának működésével, illetve az azokat mozgató tényezőkkel 
kapcsolatban. 
 
Az Elemzés alapján az MNB megállapította, hogy a CFD-k Magyarországon is elérhetőek a lakossági 
ügyfélkör számára. Tekintettel a lakossági ügyfelek befektetői tulajdonságaira, továbbá arra az általános, 
de Magyarországon is jellemző megállapításra, hogy a lakossági ügyfelek jelentős veszteségeket szenvedtek 
el a múltban a CFD-k Kereskedésével összefüggésben, a CFD-k lakossági ügyfelek felé történő, korlátozás 
nélküli Kereskedése kapcsán megállapítható a jelentős befektetővédelmi aggály fennállása. 
 
E)  Forgalmazási és terjesztési gyakorlatok a CFD-kkel kapcsolatban 
 
A CFD-k forgalmazása a magyar piacon jellemzően végrehajtási típusú („execution only”) tevékenység 
keretében folyik, ahol az ügyfelek a szolgáltató által elérhetővé tett online platformon keresztül adnak 
megbízásokat. Az előbbieken túl az egyes hazai szolgáltatóknál jellemző a telefonos ügyletkötés is. A 
magyarországi szolgáltatók CFD-kre vonatkozó hirdetéseivel kapcsolatban megállapítható, hogy egyes 
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hirdetések tartalma arra enged következtetni, hogy a befektetés részvényekbe, kriptoeszközökbe, 
devizákba való közvetlen befektetésnek minősül, továbbá a CFD kereskedéssel kapcsolatban a könnyű, 
minimális időbefektetést és tudást igénylő pénzkereseti forrás látszatát keltik. 
 
Az MNB által lefolytatott monitoring tevékenység keretében a magyarországi CFD-szolgáltatók közül több 
nyilatkozott úgy, hogy a korlátozó intézkedések bevezetése előtt és azt követően is alkalmazott 
marketingközleményeket. Ezek között megtalálható olyan, amely a honlapon elhelyezett információkon túl 
nem kifejezetten a CFD terméket, hanem a szolgáltató által szervezett oktatásokat (például elektronikus 
platform használata) népszerűsítette, illetve olyan is, amely kifejezetten a CFD-t népszerűsítő 
marketingközleményeket (főként banner és edm) alkalmazott és alkalmaz a 2018/796 Határozat 
hatálybalépését követően is. Az előbbiek kapcsán az MNB megállapította, hogy a vizsgált reklámok egy 
része a CFD-kereskedést kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségnek beállítva olyan tartalommal bír, 
miszerint a reklámban szereplő személy a CFD-kereskedés révén hogyan keresett nagyobb tapasztalat 
nélkül „sok pénzt”, amely üzenet ellentétes a CFD-ügyletek eredményességével kapcsolatosan 
rendelkezésre álló tényadatokkal. 
 
A fentieken túl a CFD-k forgalmazási gyakorlata kapcsán további jelentős kockázatot jelent, hogy 
valamennyi hazai szolgáltató úgy teszi elérhetővé a kereskedési platformokat, hogy az az ügyfél számára 
olyan módon jelenik meg, mintha a szolgáltató saját kereskedési platformja lenne, miközben a tényleges 
üzemeltető valójában egy harmadik fél szolgáltató. Az előbbiek révén a platformot ténylegesen üzemeltető 
és fejlesztő külföldi kereskedési partner működteti a CFD-kereskedéséhez kapcsolódó a kockázatkezelési 
mechanizmust, amely a CFD-k árfolyamának volatilitására, az ügyletek tőkeáttételes jellegére és alacsony 
letéti igénye melletti elérhetőségére tekintettel kiemelt jelentőségűnek tekinthető. Az előbbieken túl a 
hivatkozott harmadik fél szolgáltató gondoskodik a megbízások végrehajtásának folyamatosságáról is, 
amely az árjegyzés folytonossága és ezzel összefüggésben a kényszerlikvidálások automatikus teljesülése 
szempontjából bír jelentőséggel. Az előbbiek következtében ezekre a folyamatokra alapvetően a hazai 
szolgáltatónak csak részlegesen van ráhatása. 
 
A fentiek alapján az MNB összességében megállapította, hogy a CFD-k Kereskedésével kapcsolatban a 
magyar piacon tapasztalt marketing- és forgalmazási gyakorlatok megerősítik az ESMA jelentős befektetési 
aggály fennállására vonatkozó megállapítását. 
 
F)  A pénzügyi rendszerbe vetett bizalom 
 
A CFD-kkel aktívan kereskedő magyarországi ügyfelek száma alacsonynak tekinthető a hazai befektetési 
szolgáltatási szektor mintegy 1,7 millió ügyfeléhez képest, ugyanakkor a befektetők pénzügyi rendszerbe, 
illetve a szektorba vetett bizalmát veszélyeztetheti a CFD-kkel való korlátozás nélküli Kereskedés. A CFD-k 
mögöttes termékeinek árfolyamát (különösen a deviza- és kriptodeviza-árfolyamokat) érintő szélsőséges 
piaci körülmények – különösen a negatív egyenleggel szembeni védelem hiánya – esetén fennáll annak 
veszélye, hogy az ügyfél által megadott „stop-loss” megbízások nem tudnak teljesülni, és árjegyzés 
hiányában nem kerülnek végrehajtásra a nyitott pozíciók mértékét elérő veszteség esetén elméletben 
automatikusan aktiválódó kényszerlikvidálások. Mindez akár az ügyfelek, akár a hazai szolgáltatók számára 
a befektetett tőkén felüli befizetési kötelezettséget idézhet elő, továbbá a szolgáltatók likviditási helyzetére 
is hatást gyakorolhat [megfelelő példa erre a svájci jegybank (SNB) 2015. január 15. napján meghozott 
döntése, amelyben rögzítette, hogy nem fékezi tovább a CHF/EUR kurzus 1,20 szint fölé emelkedését, amely 
a svájci frank árfolyam azonnali kiugró erősödését, valamint tömeges, a befizetett tőkét meghaladó 
mértékű befektetői veszteséget vont maga után a CHF mögöttes termékkel rendelkező short CFD pozíciók 
tekintetében]. A befektetett tőkét meghaladó, rövid idő alatt elszenvedett tömeges veszteség – még ha az 
egyedileg a CFD kereskedéshez és esetlegesen csak egy szűk befektetői körhöz kapcsolódik is – a fertőződési 
hatás okán kihathat a pénzügyi eszközök és a hazai befektetési szolgáltatók általános megítélésére is. A 
korlátozó intézkedések hiányában egy jövőbeni hasonló helyzet még alacsony ügyfélérintettség esetén is 
járhat negatív társadalmi visszhanggal, ami a CFD-forgalmazókon túlmutatva kihathat a tőkepiaci szektor 
általános megítélésére. 
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A fentiek okán az MNB megállapította, hogy a CFD-k lakossági ügyfelek részére történő korlátozásmentes 
Kereskedése veszélyeztetheti a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, amely ebből fakadóan jelentős 
befektetővédelmi aggállyal jár. 
 
III.2.  A CFD-re vagy a CFD-vel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó uniós jogszabályok nem kezelik 
a komoly befektetővédelmi veszélyt [MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés b) pontja] 
 
III.2.1.  Az ESMA megállapításai 
 
A MiFIR-rendelet 40. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban az ESMA a Korlátozó 
Határozatok meghozatalakor mérlegelte, hogy adott pénzügyi eszközre vagy tevékenységre vonatkozó 
jelenlegi uniós jog szabályozási követelményei kezelik-e a CFD-k Kereskedése kapcsán felmerülő és 
korábban ismertetett veszélyeket. A hatályos szabályozást illetően megállapítható, hogy releváns 
követelményeket a MiFID II, a MiFIR-rendelet és a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve 
biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról 
szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (PRIIPs Rendelet) 
fogalmaz meg, az alábbiak szerint: 

- az ügyfelek megfelelő tájékoztatásának követelménye a MiFID II 24. cikk (3) és (4) bekezdésében;  
- alkalmassági és megfelelőségi követelmények a MiFID II 25. cikk (2) és (3) bekezdésében;  
- a legkedvezőbb feltételek melletti végrehajtás követelménye a MiFID II 27. cikkében;  
- termékirányítási követelmények a MiFID II 16. cikk (3) bekezdésében és 24. cikk (2) bekezdésében; 

valamint  
- nyilvánosságra hozatali követelmények a PRIIPs Rendelet 5-14. cikkében. 

 
A fentiekkel kapcsolatban kiemelendő, hogy egyes szolgáltatók, brókerek és szakmai szervezetek 
kifejezetten hivatkoztak arra, hogy az ESMA-nak a MiFID II (különösen a termékirányítási szabályok) és a 
PRIIPs Rendelet hatásait kellene megvizsgálnia, mielőtt bármilyen termékintervenciós intézkedést 
alkalmazna. 
 
Az ESMA szerint a MiFID II és a MiFIR-rendelet szerinti szabályozói követelmény hatálya és tartalma hasonló 
a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID I) alapján 
fennálló követelményekhez. Bár a MiFID II és a MiFIR-rendelet bevezetésének célja az volt, hogy – a 
befektetővédelem erősítése érdekében – javítsa (akár a termékintervenciós hatáskör gyakorlásával is) a 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek számos lényeges elemét, a rendelkezések mégsem kezelik 
azokat az aggályokat, amelyeket a 2018/796 Határozat ismertet. A 2018/796 Határozatban tárgyalt 
kockázatok és befektetői veszteségek szempontjából fontos rendelkezések lényegileg változatlanok 
maradtak. 
 
Az ügyfeleknek nyújtandó megfelelő tájékoztatás követelményeivel kapcsolatban a MiFID II részletes 
szabályokat rögzít, továbbá jelentős fejlődés történt a költségek és díjak nyilvánosságra hozatala terén is, 
mivel a befektetési vállalkozások kötelesek összesített tájékoztatást nyújtani ügyfeleiknek a befektetési 
szolgáltatásokkal és a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos valamennyi költséget és díjat érintően. Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy a tájékoztatáson alapuló szabályok önmagukban még a költségekről adott részletesebb 
tájékoztatások után sem képesek csökkenteni a CFD-vel való Kereskedés kapcsán felmerülő komplex 
kockázatot. 
 
Különösen a MiFID II 24. cikkének (3) bekezdése írja elő, hogy a befektetési vállalkozás minden 
tájékoztatásának tisztességesnek és egyértelműnek kell lennie, és az nem lehet félrevezető. A MiFID II 24. 
cikk (4) bekezdése továbbá előírja a befektetési vállalkozások számára, hogy az ügyfeleknek vagy potenciális 
ügyfeleknek kellő időben megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a befektetési vállalkozásról és annak 
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szolgáltatásairól, a pénzügyi eszközökről és a javasolt befektetési stratégiákról, a végrehajtás helyszíneiről, 
valamint az összes költségről és kapcsolódó díjról. Az előbbieken túl a befektetési vállalkozás által 
rendelkezésre bocsátott információknak különösen tartalmazniuk kell a megfelelő tájékoztatást, illetve 
figyelmeztetést az adott eszközökbe történő befektetéssel vagy az egyes befektetési stratégiákkal 
kapcsolatos kockázatokról, valamint arról, hogy a pénzügyi eszközt lakossági vagy szakmai ügyfeleknek 
szánták-e. 
 
A fentieken túl az ESMA figyelembe vette a PRIIPs Rendelet szerinti közzétételi szabályok fontosságát is. A 
PRIIPs Rendelet ugyanis egységes szabályokat rögzít a lakossági befektetési csomagtermékek, illetve 
biztosítási alapú befektetési termékek (PRIIP) előállítói által a lakossági befektetőknek biztosítandó kiemelt 
információs dokumentum formátumát és tartalmát illetően annak érdekében, hogy a lakossági befektetők 
jobban megértsék a lakossági befektetési csomagtermékeket, illetve biztosítási alapú befektetési 
termékeket, és össze tudják hasonlítani főbb tulajdonságaikat és kockázataikat. A PRIIPs Rendelet 5. cikke 
és az annak végrehajtásáról rendelkező 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
meghatározza az összesített kockázati mutató és az azt kísérő magyarázó leírás megjelenését: többek között 
azt, hogy a lakossági befektető elveszítheti-e a teljes befektetett tőkéjét, illetve viseli-e a további pénzügyi 
kötelezettségek felmerülésének kockázatát. Ugyanakkor az ilyen típusú tájékoztatás nem megfelelően hívja 
fel a lakossági befektetők figyelmét konkrétan a CFD-be történő befektetések következményeire. Például a 
teljesítménymutató csak az adott CFD termékre vonatkozik, és nem mutatja be az ügyfélnek a CFD-
ügyleteken veszteséget szenvedett lakossági ügyfélszámlák teljes százalékos arányát. Az előbbieken túl 
megállapítható, hogy az összesített kockázati mutató nem tartalmaz közvetlen információt a termék 
múltbeli teljesítményéről – és ez az információ nem jelenik meg szükségszerűen a magyarázó leírásban sem 
– mivel a PRIIP-ek előállítójának van némi mérlegelési joga arra nézve, hogy az egyes magyarázatokat milyen 
mértékben ismerteti. 
 
Az ESMA felmérte, hogy ezek a követelmények kezelnék-e a CFD-k lakossági Kereskedése kapcsán felmerült 
aggályokat vagy azok egy részét. Ennek során azt a következtetést vonta le, hogy ezek a követelmények 
nem biztosítják, hogy az Unió különböző részein található lakossági ügyfelek egységes és hatékony 
tájékoztatást kapjanak a CFD-k Kereskedésében rejlő kockázatokról. A MiFID II 24. cikk (4) bekezdésében 
hivatkozott tájékoztatás és figyelmeztetés ugyanis a tapasztalatok szerint nem oszlatja el ezeket az 
aggályokat, az ügyfeleknek adott információk nem hívják fel kellő mértékben a figyelmet a CFD-ügyletek 
konkrét kockázataira. Erre tekintettel a 2018/796 Határozatban bevezetett kockázati figyelmeztetések a 
lakossági ügyfeleknek fontos kiegészítő tájékoztatást adnak a CFD-ügyletek jellemzőiről, így különösen az 
ezen ügyleteket bonyolító, veszteséget elszenvedő lakossági számlák arányáról.  
 
Az alkalmassággal kapcsolatos követelményeket megerősítette a MiFID II szabályozása, amelynek 
értelmében alkalmassági jelentést kell készíteni az ügyfél számára, továbbá finomítani kell az alkalmassági 
értékelést. Különösen a MiFID II 25. cikkének (2) bekezdése írja elő, hogy a CFD-szolgáltatónak be kell 
szereznie a szükséges információkat: többek között az ügyfél vagy potenciális ügyfél adott termék vagy 
szolgáltatás meghatározott fajtája szempontjából releváns befektetések terén meglévő ismereteire vagy 
tapasztalataira, az ügyfél vagy potenciális ügyfél pénzügyi helyzetére, így a veszteségviselési képességére, 
befektetési céljaira és kockázattűrésére vonatkozó információkat. Az előbbiek azt a célt szolgálják, hogy a 
szolgáltató az ügyfél vagy a potenciális ügyfél számára alkalmas és kockázattűrésével, illetőleg 
veszteségviselési képességével összhangban álló pénzügyi termékeket ajánlhasson. Azonban az 
alkalmassági követelmények csak a befektetési tanácsadásra és portfoliókezelésre vonatkoznak, emiatt 
rendszerint nincs jelentőségük a CFD-k Kereskedése kapcsán. A CFD-k Kereskedése ugyanis általában 
elektronikus platformokon, befektetési tanácsadás és portfóliókezelés nélkül zajlik. Az előbbieken túl az 
alkalmasság értékelésének céljai (a termék átgondolása az ügyfél ismereteinek és tapasztalatnak, pénzügyi 
helyzetének és befektetési céljainak tükrében) lényegileg megegyeznek a MiFID I-ben meghatározottakkal, 
amelyek azonban nem voltak elégségesek az azonosított befektetői veszteségek elkerüléséhez. 
 
A MiFID II a megfelelőséggel kapcsolatos követelményeket is megerősítette, főként azzal, hogy leszűkítette 
a nem összetett termékek jegyzékét, amivel a kizárólag végrehajtási szolgáltatásokkal érintett termékek 
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terjedelmét is korlátozta. A MiFID II 25. cikk (3) bekezdése előírja, hogy a CFD-szolgáltatók hívják fel az 
ügyfelet vagy potenciális ügyfelet, hogy tájékoztassa őket többek között a felkínált vagy igényelt konkrét 
termék szempontjából lényeges, befektetési téren meglévő ismereteiről, illetve tapasztalatairól annak 
érdekében, hogy a szolgáltató felmérhesse, hogy a termék megfelelő-e az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
számára. Ha a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a termék nem megfelelő, erre az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet figyelmeztetnie kell. A CFD-k összetett pénzügyi termékeknek minősülnek, ezért vonatkoznak rájuk 
a MiFID II 25. cikkének (3) bekezdése szerinti megfelelőségi teszttel kapcsolatos követelmények. 
 
A megfelelőség vizsgálatára vonatkozó követelmény ugyanakkor már a MiFID I-ben is megtalálható volt, 
amely lényegileg ugyanazt a megfelelőségi tesztet írta elő, mint a MiFID II szabályozása. Az illetékes nemzeti 
hatóságok felügyeleti tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a megfelelőségi teszt nem bizonyult 
elegendőnek a 2018/796 Határozatban ismertetett befektetővédelmi aggály eloszlatására. Az ESMA 
megállapítása szerint a jelenlegi szabályozási követelmények szerinti alkalmassági és megfelelőségi tesztek 
vélhetően nem tartják vissza a lakossági ügyfeleket a CFD-ügyletektől olyan módon, hogy azok megfelelően 
kezelnék a jelentős befektetővédelmi aggályt. 
 
A legkedvezőbb végrehajtást illetően megállapítható, hogy annak szabályait már a MiFID I is tartalmazta, 
azonban a MiFID II megerősítette ezen követelményeket. A MiFID II 27. cikke ugyanis előírja, hogy a 
befektetési vállalkozásoknak „minden elégséges lépést” (és nem a korábbiak szerinti „minden észszerű 
intézkedést”) meg kell tenniük a megbízások végrehajtása során ahhoz, hogy ügyfeleik számára a lehető 
legjobb eredményt érjék el. Az előbbieken túl a befektetési vállalkozásoknak közzé kell tenniük az öt 
legfontosabb végrehajtási helyszínt, ahol végrehajtották az ügyfélmegbízást, továbbá az ügyfélmegbízás 
eredményét. 
 
Az ESMA felmérte, hogy a legkedvezőbb végrehajtásra vonatkozó módosított szabályok kezelnék-e a CFD-
kkel való Kereskedés kapcsán felmerült aggályok legalább egy részét. Az ügyfélmegbízások végrehajtásának 
jobb átláthatósága segítséget nyújt az ügyfélnek abban, hogy jobban értse és jobban tudja értékelni a 
vállalkozás végrehajtási gyakorlatának minőségét és ezzel az ügyfélnek nyújtott összes szolgáltatását is. 
Ezenkívül az arra vonatkozó részletesebb tájékoztatás, hogy a befektetési vállalkozás miként hajtja végre az 
ügyfélmegbízásokat, segítséget nyújt az ügyfél számára annak megítélésében, hogy a vállalkozás megtette-
e a kellő intézkedéseket az ügyfél számára legjobb eredmények elérése érdekében. A legkedvezőbb 
végrehajtásra vonatkozó követelmények az OTC-termékekre – köztük az egyéni igények szerint kialakított 
termékekre – vonatkozó legjobb végrehajtás standardját is megerősítették azzal, hogy a befektetési 
vállalkozásoknak ellenőrizniük kell, hogy tisztességes-e az ügyfélnek javasolt ár. A MiFID II-ben 
megfogalmazott követelményekből a piaci adatok gyűjtése is következik, amelyek felhasználhatók ilyen 
termékek árának becsléséhez és – amennyiben lehetséges – hasonló vagy összehasonlítható termékek 
összevetéséhez. A legkedvezőbb végrehajtás szabályai ugyanakkor önmagukban – a végrehajtás kivételével 
– nem kezelik a termék tulajdonságaihoz és az e termékek lakossági ügyfelek részére történő forgalomba 
hozatalához, forgalmazásához és értékesítéséhez kapcsolódó kockázatokat. 
 
A fentiekben részletezett, már meglévő és lényegileg hasonló szabályozási követelmények kapcsán 
jelentkező kockázatokat az ESMA többször jelezte a CFD-k és egyéb spekulatív termékek a MiFID szerinti 
lakossági ügyfelek részére történő nyújtására vonatkozó Kérdések és válaszok, valamint a „MiFID szerinti 
gyakorlatok az összetett termékeket értékesítő vállalkozások számára” címet viselő vélemény formájában. 
Annak ellenére, hogy az ESMA a meglévő szabályozási követelmények következetes és hatékony 
érvényesítése érdekében széles körben alkalmazta a kötelező erővel nem bíró eszközeit, megállapítást 
nyert, hogy továbbra is fennáll a CFD-ügyletek kapcsán bemutatott befektetővédelmi aggály. 
 
A fentieken túl az ESMA figyelembe vette a MiFID II 16. cikk (3) bekezdésében és a 24. cikk (2) bekezdésében 
rögzített termékirányítási szabályok lehetséges hatásait is. Ezek a szabályok megkövetelik, hogy az 
ügyfeleknek értékesítendő pénzügyi eszközöket (tehát a CFD-ket is) kialakító szolgáltatók a termékeket úgy 
alakítsák ki, hogy azok megfeleljenek az ügyfelek érintett kategóriáján belül valamely azonosított célpiac 
végső ügyfelei igényeinek. Az előbbieken túl további követelmény, hogy a termékek forgalmazási stratégiája 
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összeegyeztethető legyen az azonosított célpiaccal és a szolgáltatók észszerű lépéseket tegyenek annak 
biztosítására, hogy a pénzügyi eszközöket az azonosított célpiacon forgalmazzák, valamint rendszeres 
időközönként vizsgálják felül a célpiac meghatározását és a termékek teljesítményét. A CFD-szolgáltatóknak 
érteniük kell az általuk kínált vagy ajánlott pénzügyi eszközöket, továbbá a végfelhasználók azonosított 
célpiacát is figyelembe véve fel kell mérniük az eszközöknek azon ügyfelek igényeivel való 
összeegyeztethetőségét, akik számára befektetési szolgáltatásokat nyújtanak. A szolgáltatóknak továbbá 
gondoskodniuk kell arról, hogy csak abban az esetben kerüljön sor a pénzügyi eszközök felkínálására vagy 
ajánlására, ha az az ügyfél érdekében áll. 
 
A nem saját maguk által kialakított pénzügyi eszközöket forgalmazó CFD-szolgáltatóknak megfelelő 
eljárásokkal kell rendelkezniük annak érdekében, hogy a termékjóváhagyási eljárásra – többek között az 
azonosított célpiacra és a termék jellemzőire – vonatkozó lényeges információkat megszerezzék és 
megértsék. Igaz ez azon CFD-szolgáltatókra is, amelyek a MiFID II-ben meghatározott termékirányítási 
követelmények alá nem tartozó szolgáltatók által előállított, vagy pedig harmadik országbeli szolgáltatók 
által előállított termékeket forgalmaznak. 
 
A termékirányítás kapcsán a MiFID II rögzített első alkalommal követelményeket, majd ezt követően az 
ESMA 2017. június 2. napján közzétette a termékirányításra vonatkozó iránymutatását, amelyben 
segítséget adott az előállítóknak és fejlesztőknek a célpiac értékeléséhez. Bár ezek a követelmények 
leszűkítik azon ügyfelek típusát (a célpiacot), akik számára a CFD-k megfelelőek és ebből fakadóan 
forgalmazhatóak, ugyanakkor nem kezelik a 2018/796 Határozatban ismertetett, a termék jellemzőihez 
(például a magas tőkeáttételhez) vagy a kapcsolódó gyakorlatokhoz kötődő (például a pótbefizetési 
kötelezettség előírása vagy bónusz felajánlása miatti) jelentős kockázatokat, továbbá nem korlátozzák a 
fenti jellemzőkkel rendelkező termékek forgalmazását sem. Az ügyfelek által elszenvedett veszteségek azt 
mutatják, hogy a CFD-kkel való Kereskedés nem megfelelő a lakossági piac számára, kivéve, ha bizonyos 
korlátozások vonatkoznak rá, amely korlátozásokat ugyanakkor a termékirányítási követelmények nem 
részleteznek. A MiFID II és az abban foglalt termékirányítási követelmények bevezetését követően még 
mindig több vállalkozás kínál csupán a megfelelőséget értékelve magas tőkeáttételű CFD-ket lakossági 
ügyfelek számára. A termékirányítási követelmények ugyanis teret hagynak arra, hogy az egyes szolgáltatók 
mérlegelhessék, hogy milyen jellemzőkkel bíró termékeket kívánnak kínálni ügyfeleiknek, azaz továbbra 
sincs egységes, minimális szintű befektetővédelem az Európai Unióban. 
 
A fentiekben ismertetett szabályozási követelmények ellenére – az ESMA megítélése szerint – a tények azt 
mutatják, hogy a lakossági ügyfelek most és a jövőben is további veszteségeket szenvednek el a CFD-
ügyleteken. 
  
III.2.2.  Az MNB megállapításai 
 
Az MNB megállapította, hogy a 2018/796 Határozatban foglalt korlátozás hatálybalépése, valamint az MNB 
Határozatok kiadása óta eltelt időszakban az uniós jogszabályok vonatkozó követelményei nem változtak, 
azaz a jelen határozat indokolásának III.2.1. pontjában hivatkozott jogszabályok nem kerültek módosításra, 
továbbá releváns új jogszabályi rendelkezések sem léptek hatályba. Az előbbiek alapján tehát 
megállapítható, hogy a CFD-k Kereskedése kapcsán felmerülő kockázatok kezelésére nem került kiadásra 
újabb európai uniós rendelkezés. 
 
A hivatkozott uniós normák magyar jogrendszerbe való átültetését szolgáló vagy az azok végrehajtása 
céljából elfogadott jogszabályi rendelkezéseket illetően rögzíthető, hogy az MNB Határozatok kiadását 
követően a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes 
jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvény 11. fejezete 2019. december 26. napjától 
kezdődő hatállyal – a termékszintű beavatkozással kapcsolatos hatáskörgyakorlással összefüggésben – a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt (MNB tv.) kiegészítette a 43. § (2) bekezdés v) 
ponttal, a 48. § (3a) bekezdéssel, továbbá az 50/A. § (3a) és (5a) bekezdésekkel. Az előbbieken túl a 2020. 
január 1. napjától hatályos, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos 
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hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. 
(XII. 18.) MNB rendelet (45/2019. MNB rendelet) 2. § (6) bekezdés i) pontja továbbá rendezte az MNB 
termékszintű beavatkozással kapcsolatos hatáskörének gyakorlása keretében hozott döntésének 
kiadmányozását. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy az előbbiekben hivatkozott rendelkezések a már 
korábbiakban is hatályban lévő MiFIR-rendelet 42. cikke által rögzített termékintervenciós tagállami 
hatósági hatáskör végrehajtásához kapcsolódnak, tartalmukat tekintve nem minősülnek új, a CFD-k 
Kereskedését szabályozó és az azzal kapcsolatban felmerülő kockázatokat kezelő joganyagnak. 
 
A fentiek alapján az MNB, az ESMA által tett és a jelen határozat indokolásának III.2.1. pontjában 
részletezett megállapításaival egyezően, összességében arra a következtetésre jutott, hogy a meglévő 
szabályozási környezet – a jogszabályban előírt követelmények következetes érvényre juttatása ellenére – 
nem képes megfelelően kezelni a CFD-vel való korlátozásmentes Kereskedésben rejlő kockázatokat. Az 
előbbieken túl megállapításra került, hogy a CFD-k Kereskedéséhez kapcsolódó kockázatokat a meglévő 
jogszabályi követelmények felügyeletének vagy végrehajtásának javításával sem lehetne hatékonyabban 
kezelni. 
 
III.3. A termékintervenciós intézkedések arányossága [MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés c) pontja] 
 
III.3.1.  Az ESMA megállapításai 
 
Az ESMA által bevezetett korlátozást illetően megállapítható, hogy az a CFD-k Kereskedése kapcsán feltárt 
jelentős befektetővédelmi aggályt úgy kezelte, hogy megfelelő és egységes szintű minimális védelmet 
biztosított a CFD-kkel kereskedő lakossági ügyfelek számára az Európai Unióban. Az előbbieken túl az ESMA 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a hivatkozott korlátozás nem jár káros hatással a pénzügyi piacok 
hatékonyságára nézve és az intézkedés egyúttal arányosnak tekinthető. 
 
Az ESMA ideiglenes intervenciós intézkedéseinek főbb hasznai a következők: 

- a CFD-k értékesítéséhez kapcsolódó visszaélések kockázatának és azok pénzügyi 
következményeinek mérséklése, amely jelentős hasznot jelent mind a lakossági ügyfelek, mind a 
pénzügyi piacok egésze számára; 

- a különböző szolgáltatók és joghatóságok közötti szabályozási vagy felügyeleti arbitrázshoz 
kapcsolódó kockázatok csökkentése; 

- a pénzügyi piacokba vetett befektetői bizalom helyreállítása, ideértve az érintett ágazatban 
működő szolgáltatókba vetett bizalmat is. 

 
Az ESMA szerint a 2018/796 Határozatban foglalt intervenciós intézkedések végrehajtása során a 
szolgáltatóknál felmerülhetnek egyszeri és folyamatos – informatikai, személyzeti, megfelelőségi ráfordítási 
jellegű és egyéb – költségek, amelyek egy része áthárításra kerülhet a befektetőkre. 
 
III.3.1.1.  Kezdeti margin-védelem 
 
Az ESMA szükségesnek ítélte a CFD-k lakossági ügyfelek részére történő Kereskedésének korlátozását a 
mögöttes eszköz jellegétől függő konkrét tőkeáttételi limitek alkalmazása révén. 
 
Ezek a tőkeáttételi limitek azáltal védik az ügyfeleket, hogy egy minimális kezdeti fedezet megfizetését 
várják el az ügyfelektől ahhoz, hogy CFD-ügyletet köthessenek (kezdeti margin-védelem). Az előbbiekben 
hivatkozott kezdeti fedezet korlátozza az ügyfél nominális befektetési kitettségét a befektetett összeghez 
képest. Mivel a nominális befektetési kitettség emelkedésével az ügyfél költségei növekednek, a kezdeti 
margin-védelem csökkenti az ügyfél veszteségének valószínűségét ahhoz a mértékhez képest, amit 
magasabb tőkeáttétel melletti kereskedésnél szenvedett volna el.  
 
A korábbi kutatások eredményeiből az a következtetés vonható le, hogy az alacsonyabb tőkeáttételhez jobb 
befektetői eredmény társul, ideértve az egy ügyletre jutó alacsonyabb veszteséget és az alacsonyabb összes 
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tranzakciós díjat az alacsonyabb kereskedési volumen függvényében. Rawley Z. Heimer és Alp Simsek 
részletes kutatása – amelyben az ügyfelek eredményeit hasonlították össze az amerikai piacon a 
tőkeáttételi limitek bevezetése előtt és után – arra a következtetésre jutott, hogy a tőkeáttételi limit 
bevezetése havonta 18 százalékponttal javította a legnagyobb tőkeáttétellel kereskedő ügyfelek 
eredményeit, veszteségüket pedig 40 %-kal csökkentette. Ez a részletes tudományos kutatás összefüggést 
mutatott ki az alacsonyabb tőkeáttétel és az alacsonyabb kereskedési volumenek között, ami hozzájárult a 
fogyasztók számára kedvezőbb eredményekhez. 
 
A fentiek kapcsán az ESMA-hoz nem érkezett olyan adat, amely azt bizonyítaná, hogy a kezdeti margin-
védelem a lakossági ügyfelek számára alacsonyabb megtérülést eredményezne. Emellett a minimális 
kezdeti fedezet követelménye a CFD-khez kapcsolódó egyes forgalmazási kockázatokat is kezeli, mivel 
biztosítja, hogy csak azok a lakossági ügyfelek kereskednek ezekkel a termékekkel, akik megfelelően magas 
fedezetet tudnak elhelyezni. 
 
A fentieken túl a kezdeti margin-védelem annak a valószínűségét is csökkenti, hogy a CFD-szolgáltatók 
nagyobb tőkeáttétellel támogatott kisebb méretű számlák révén célozzák meg a lakossági ügyfelek piacát. 
A lépés ugyanis arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy a kevésbé tapasztalt lakossági ügyfelek folyamatos 
toborzása helyett a tapasztalt lakossági ügyfelekre és a szakmai ügyfelekre koncentráljanak. Az előbbieken 
túl a hivatkozott intézkedés abba az irányba tereli az egyes szolgáltatókat, hogy a már meglévő ügyfeleik 
érdekeit leginkább szolgáló feltételekkel járjanak el ahelyett, hogy új ügyfeleket próbálnak szerezni vagy 
magasabb tőkeáttétel révén növelnék piaci részesedésüket. 
 
A kezdeti margin-védelem továbbá az esetleges érdekösszeütközés veszélyét is segít enyhíteni, különösen 
abban az esetben, amikor a CFD-szolgáltatók nem fedezik ügyfeleik ügyleteit, ezért közvetlen hasznuk 
származik az ügyfél veszteségeiből. Az előbbiekből fakadóan csökken annak a kockázata, hogy a 
vállalkozások hasznot húznak az ügyfelek veszteséges ügyleteiből és a kereskedés várható nyereségéből. A 
hivatkozott megoldás számos más Európai Unión kívül eső ország (pl. USA, Japán Hongkong) által 
alkalmazott egységes befektetővédelmi megközelítést tükrözi. 
 
A kezdeti margin-védelem minden mögöttes eszközre az adott mögöttes eszköz volatilitásának megfelelően 
került meghatározásra: szimulációs modell segítségével becsülték meg annak a valószínűségét, hogy egy 
ügyfél megfelelő tartási idő alatt kezdeti befektetésének 50 %-át elveszti. Az ESMA kvantitatív szimuláció 
segítségével vizsgálta, hogy egy befektető, aki egyetlen CFD-t vásárol, milyen hozameloszlásra számíthat 
különböző tőkeáttételi szinteknél. A szimuláció kiindulópontjául a lakossági ügyfeleknek értékesített CFD-
knél általánosan használt különböző típusú mögöttes eszközök – amennyiben rendelkezésre állt – mintegy 
10 évnyi, napi piaci áradata szolgált (kivéve a kriptovalutákat és egyes, 10 évnyi árfolyamadattal nem 
rendelkező részvényeket). Az elemzés céljára az ESMA olyan CFD-ket vizsgált, melyek automatikusan 
lezárásra kerülnek, ha a fedezet a kezdeti értékének 50 %-ára csökkent. A lezárás bekövetkezésének 
szimuláció szerinti valószínűsége az adott tőkeáttételtől függ (és azzal együtt nő), a vizsgált mérőszám pedig 
az automatikus zárás valószínűsége a tőkeáttétel függvényében. Ez a mérőszám lehetővé teszi, hogy a 
tőkeáttételi limitek olyan modell szerint kerüljenek meghatározásra, amelyről feltételezhető, hogy 
következetesen kezeli a káros hatásokat különböző típusú mögöttes eszközök esetében. 
 
Az ESMA úgy vélekedett, hogy tekintve a befektetők lakossági jellegét és a CFD-tartási idő megoszlási 
statisztikáit (az illetékes nemzeti hatóságok által begyűjtött adatok alapján), a kezdeti margin-védelem 
megállapításához megfelelő feltételezés, hogy a lakossági ügyfelek legalább egy napig tartanak egy eszközt. 
Egy következetes referenciapont meghatározására az ESMA azt szimulálta, hogy különböző mögöttes 
eszköznél milyen tőkeáttétel vezetne 5 %-os valószínűséggel automatikus biztosítékzáráshoz. Ezt követően 
az egyes eszközosztályokon belüli eredmények tartománya szolgáltatta az alapot a tőkeáttételi limitek 
kiválasztásához. A legtöbb esetben a limitek meghatározása szigorúan a tartomány alsó értéke közelében 
történt. Az előbbieken túl az is figyelembevételre került, hogy milyen széles körben kereskednek a 
különböző eszközökkel. Például az árutermék, olaj és arany CFD-kkel rendszeresen kereskednek lakossági 
ügyfelek, de a szimulációk tanúsága szerint az a tőkeáttételi szint, amely az aranyalapú CFD-knél 
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automatikus biztosítékzárást okoz, körülbelül kétszerese az olajalapú CFD-kre vonatkozó szintnek. Az 
aranyalapú CFD-k tőkeáttételi limitje ennek megfelelően eltér az olaj és más termékek limitjétől. A kezdeti 
margin-védelem ilyen módszerrel történő meghatározása – legalább egy napig tartott szimulált pozíciók 
segítségével – lehetővé teszi a következetes és szükséges védelem szintjét azoknak a lakossági ügyfeleknek, 
akik a kereskedési nap során nem figyelik aktívan pozíciójukat, vagy nem tudják felismerni a gyors reagálás 
szükségességét a mögöttes eszköz piacának volatilitása fényében.  
 
A fentieken túl az ESMA számba vette a kezdeti margin-védelem megállapításának alternatív megoldásait 
is. Így felmerült, hogy a mögöttes eszköztől függetlenül minden CFD-re egyetlen tőkeáttételi limit kerüljön 
megállapításra. Az ESMA azonban úgy ítélte meg, hogy érdemes különbséget tenni a különböző típusú 
mögöttes eszközök között, tekintettel a különböző mögöttes eszköz-osztályok eltérő historikus 
árvolatilitására, valamint a jelenlegi CFD-vállalkozások sokaságának tipikus díjstruktúrájában mutatkozó 
különbségekre és az ügyfelek jellemző viselkedésére. 
 
Bár a kezdeti margin-védelem bevezetése jelent bizonyos költséget a CFD-szolgáltatók számára, az ESMA 
véleménye szerint ezek a költségek nem túlzott mértékűek az ilyen védelem bevezetésének előnyeihez 
képest. A CFD-szolgáltatóknál már a 2018/796 Határozat meghozatalát megelőzően is gyakorlat volt az 
ügyfeleiknek kínált tőkeáttételi szint módosítása az egyes eszközök változó kockázati profilja alapján. 
 
III.3.1.2.  Automatikus biztosítékzárási védelem 
 
A lakossági ügyfelek védelmét szolgáló másik intézkedés az automatikus biztosítékzárási védelem. Ez az 
intézkedés kiegészíti a kezdeti margin-védelem bevezetését, és csökkenti annak kockázatát, hogy a 
lakossági ügyfelek rendes piaci körülmények között jelentős összeget veszítsenek a CFD-be fektetett 
összegen felül. 
 
Az ESMA eredetileg egyedi pozíciónként kívánta meghatározni az automatikus biztosítékzárási védelmet. A 
szolgáltatók, brókerek és szakmai szervezetek többsége ugyanakkor aggályait fejezte ki a pozíciónkénti 
automatikus biztosítékzárási szabály vonatkozásában. A szolgáltatókra gyakorolt hatások tekintetében a 
főbb ellenérvek között szerepelt a végrehajtás jelentős informatikai költsége és a folyamatos monitorozás 
költsége. Több szolgáltató jelezte aggályát azokkal a jelenlegi ügyfelekkel kapcsolatban, akik már ismerik a 
számlánkénti biztosítékzárást. Kifejtették, hogy a meghatározott kereskedési stratégiát követő befektetők 
a továbbiakban nem tudnák hatékonyan alkalmazni ezeket a stratégiákat, mivel az egyes pozíciók egy adott 
pillanatban lezárásra kerülhetnek, ha az ügyfelek nem töltik fel az adott pozícióhoz kapcsolódó biztosítékot, 
ami a fennmaradó pozíciókra nem várt piaci kitettséget hárítana. A pozíciónkénti automatikus 
biztosítékzárás potenciális negatív következményeit hangsúlyozó másik érv szerint a pozíciózárás 
következtében az ügyfelek a pozíciók újranyitására kényszerülnének, ami magasabb kereskedési költséget 
eredményezne. 
 
A pozíciónkénti automatikus biztosítékzárás befektetőkre nézve hátrányos következményeivel kapcsolatos 
hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg magánszemély befektetők is. A leggyakoribb érv az volt, hogy a 
pozíciónkénti szabály gátolná egyes kereskedési stratégiák alkalmazását, és azt igényelné, hogy a 
befektetők folyamatosan figyeljék pozícióikat, mivel a továbbiakban nem hagyatkozhatnának bizonyos 
fedezeti műveletekre. 
 
A fogyasztók képviselői többnyire támogatták a javasolt intézkedéseket, vagy éppen jelentősen szigorúbb 
korlátozások alkalmazását javasolták a CFD-kre nézve (mint például az ilyen pénzügyi eszközök lakossági 
ügyfeleknek történő forgalmazásának, terjesztésének vagy értékesítésének teljes betiltását). 
 
Az ESMA elemezte a várható befektetői eredményeket abból a szempontból, hogy az automatikus 
biztosítékzárási szabály pozíciónként (a CFD-t akkor zárják, amikor értéke a kezdeti margin 50 %-a alá 
csökken) vagy CFD-kereskedési számlánként (a CFD-t akkor zárják, amikor a kereskedési számlához 
kapcsolódó minden nyitott CFD és az adott számlán lévő összes tőke az érintett nyitott CFD-k összes kezdeti 
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marginja értékének 50 %-a alá csökken) kerül alkalmazásra. Különösen a biztosítékzárás gyakoriságát és az 
ügyfelek vesztesége rögzülésének hatását értékelte egy CFD-pozíciókból álló szimulált portfólióban. Az 
elemzés arra koncentrált, hogy a két bázis bármelyikétől várható-e, hogy általánosságban jobb eredményt 
hoz a befektetők számára. Az általános következtetés az volt, hogy a pozíció- vagy számlaalapú automatikus 
biztosítékzárás jobb befektetői eredménye a befektetési portfólióban található CFD-k mögöttes 
eszközeinek ármozgásaitól függ. Az előbbi indoka az, hogy egy olyan pozíciózárást követően, amely az egyik 
alapon megtörténik, a másikon viszont nem, a mögöttes eszköz ára emelkedhet vagy csökkenhet is. 
 
Általánosságban a pozíciózárás némileg gyakrabban várható pozícióalapon, feltételezve, hogy a befektető 
portfóliója mindkét esetben azonos. Viszont a pozíciózárás minkét esetben ritkán történik a kezdeti margin-
védelem miatt. A CFD kereskedési számlájukon egyetlen pozícióval rendelkező ügyfelek esetében nem 
lenne különbség a számla- és pozícióalapú rendszer között. A felhívás nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy 
számos CFD-kereskedési számlán csak egyetlen pozíció van. 
 
A pozícióalapú és számlaalapú megoldásból adódó eredmények különbsége számos befektető esetében 
várhatóan csekély (a különbség az elemzésben reprezentatív portfólió hiányában pontosan nem volt 
számszerűsíthető), ugyanakkor bizonyos körülmények rávilágítottak arra is, amiért egyes befektetőknek a 
számlánkénti megoldás kedvezőbb lehet. Ezek a körülmények a következők: mivel az egyik pozícióból adódó 
nyereségek ellentételezhetik egy másik veszteségét, a számlánkénti megoldás támogatja a diverzifikált 
befektetési portfóliók kialakítását; amennyiben a biztosítékzárás számlánkénti rendszerben kevésbé 
gyakran fordul elő, csökken annak a veszélye, hogy a befektetőnek a pozíció újrafelvétele kapcsán költségei 
keletkeznek. 
 
A fentiek figyelembevételével az ESMA úgy ítélte meg, hogy a teljes kezdeti margin-védelem 50 %-ában 
meghatározott szabványosított számlánkénti, automatikus biztosítékzárás az indokolt annak érdekében, 
hogy a szükséges, de mégis arányosnak tekinthető minimális védelmet biztosítson. Ez a szabály egy vagy 
több CFD biztosíték zárását kedvezőbb feltételekkel biztosítja azt célozva, hogy a számla értéke soha ne 
csökkenjen a valamennyi jelenleg nyitott CFD megkötése érdekében befizetett összes kezdeti margin 
fedezet 50 %-a alá. Erre a célra a számla értékét az azon található tőke és a számlához tartozó nyitott CFD-
kből származó, nem realizált nettó nyereség alapján kell meghatározni. 
 
A fentieken túl ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy az ESMA által alkalmazott automatikus 
biztosítékzárási védelem nem akadályozza meg a szolgáltatókat abban, hogy az adott pozíció kezdeti 
margin-követelményének 50 %-ánál pozíciónkénti zárást alkalmazzon a számlánkénti biztosítékzárási 
szabály helyett. Az előbbieken túl megállapítható, hogy az 50 %-nál életbe lépő pozíciónkénti zárás 
alkalmazása révén a szolgáltató eleve eleget tesz a számlánkénti pozíciózárási követelményének, mivel 
minden egyes pozíció az 50 %-os lezárási szabály szerint kerül zárásra. 
 
III.3.1.3.  Negatív egyenleg elleni védelem 
 
Az ESMA által alkalmazott negatív egyenleg elleni védelem célja, hogy megvédje a lakossági ügyfeleket 
olyan kivételes körülmények között, amikor a mögöttes eszköz ára olyan mértékben és hirtelenséggel 
változik, hogy a CFD-szolgáltató az automatikus biztosítékzárási védelem által megkívántak szerint nem 
tudja lezárni a pozíciót, és az ügyfél számlája negatív értéket venne fel. Másképp fogalmazva: a jelentős 
piaci események árfolyamcsúszást okozhatnak, ami megakadályozhatja az automatikus biztosítékzárási 
védelem életbe lépését. Több illetékes nemzeti hatóság megjegyezte, hogy ilyen események után az 
ügyfelek tartozása jelentősen meghaladta befektetésüket és CFD-kereskedési számlájuk egyenlege 
negatívra váltott. 
 
A negatív egyenleg elleni védelem célja, hogy a befektető CFD-ügyletekből származó maximális vesztesége 
az összes kapcsolódó költséggel együtt ne haladhassa meg a CFD Kereskedéshez kapcsolódó, a befektető 
CFD-kereskedési számláján lévő összeget. Ebbe beletartozik minden, a későbbiekben az adott számlára 
befizetendő összeg, amely a számlához kapcsolódó nyitott CFD-k lezárásából eredő nettó nyereségből 
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keletkezik. A befektetőnek a CFD-ügyletekhez kapcsolódóan további kötelezettsége nem keletkezhet. Más 
számlák nem vonhatók be a befektető kockázatnak kitett tőkéjének számításába. Ha egy kereskedési számla 
más pénzügyi eszközöket is tartalmaz (például ÁÉKBV-kat vagy részvényeket), akkor csak a kifejezetten CFD-
kereskedéshez rendelt összeg számít kockázatnak kitett tőkének, az egyéb pénzügyi eszközökhöz rendelt 
összegek viszont nem. 
 
A negatív egyenleg elleni védelem célja az is, hogy extrém piaci körülmények esetén a veszteség 
korlátjaként szolgáljon. Az ESMA elemezte a 2015 januárjában bekövetkezett svájci frankkal kapcsolatos 
eseményt, hogy kiderüljön, milyen közvetlen hatása lett volna a befektetőkre a különböző 
forgatókönyveknek. Az ESMA részéről a következő forgatókönyvek kerültek számításba vételre: 

- védelem a lakossági ügyfelek CFD-kereskedési számláján keletkező negatív egyenleg ellen; 
- védelem a lakossági ügyfelek bármely CFD-pozícióján keletkező negatív egyenleg ellen és 
- nincs negatív egyenleg elleni védelem. 

 
A lehetőségek mérlegelése kapcsán az ESMA megjegyezte, hogy extrém piaci események során a különböző 
lehetőségek befektetőkre gyakorolt közvetlen hatását a védelem biztosításának folyamatos költségeivel kell 
szembeállítani. Konkrétan a CFD-szolgáltatók kockázatkezelési tevékenységük részeként folyamatos 
költségekkel találhatják szemben magukat a pótlólagos tőkekövetelmények vagy fedezeti ügyletek kapcsán. 
E költségek egy részét magasabb árkülönbözetek vagy más költségek formájában átháríthatják a 
befektetőkre. 
 
Másrészt viszont a negatív egyenleg elleni védelem hiányában felmerül a jelentős fogyasztói károk komoly 
kockázata, amelynek keretében a befektetőnek extrém piaci körülmények következtében tartozása 
keletkezik egy vállalkozás felé. Az ilyen helyzet különösen káros a jelentős likvid vagyonnal nem rendelkező 
befektetők esetében. Az előbbiek okán az ESMA úgy döntött, hogy e potenciális jelentős károk elkerülésére 
CFD-kereskedési számlánkénti negatív egyenleg elleni védelmet alkalmaz, miközben minimálisra csökkenti 
a vállalkozások és befektetők oldalán felmerülő kapcsolódó költségeket. Az ESMA ugyanis úgy ítélte meg, 
hogy a negatív egyenleg elleni védelem minden CFD-re történő előírása azzal a kockázattal járt volna, hogy 
aránytalan költségeket ró a befektetőkre és vállalkozásokra. Ha pozíciónkénti negatív egyenleg elleni 
védelem került volna bevezetésre, akkor a vállalkozásoknak el kellett volna engedniük az ügyfelek 
veszteségének az adott pozícióhoz rendelt tőkén felüli részét, amibe beletartozik a kezdeti fedezet és az 
ügyfél által befizetett további biztosítékok is. Mivel a pozíciónkénti negatív egyenleg elleni védelem nem 
tenné lehetővé egy jelentős veszteség és az ügyfél portfoliójában lévő más pozíciók nettósítását, a 
pozíciónkénti szabály növelné a vállalkozásokat terhelő piaci kockázatot. Az előbbi valószínűleg a 
vállalkozások tőkekövetelményének emelkedését eredményezné, aminek a költségeit várhatóan 
áthárítanák a lakossági ügyfelekre. 
 
A negatív egyenleg elleni védelemre vonatkozó javaslat kapcsán a szolgáltatók, brókerek és szakmai 
szervezetek többsége pozitívan nyilatkozott. A felvetett aggályok elsősorban ahhoz kapcsolódtak, hogy 
milyen hatással lesznek az intézkedések a vállalkozások tőkekövetelményeire, illetve, hogy az ügyfelek arra 
használhatják a szabályt, hogy a szolgáltatók ellen spekuláljanak olyan módon, hogy ugyanazzal a brókerrel 
szemben különböző számlákon ellentétes pozíciókat vesznek fel. Az előbbieken túl a fogyasztók képviselői 
is támogatták a negatív egyenleg elleni védelem bevezetését. 
 
A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy az ESMA mérlegelte a negatív egyenleg elleni 
védelem biztosítása révén a CFD-szolgáltatókra gyakorolt hatásokat, valamint a védelem nélkül a lakossági 
ügyfeleket potenciálisan fenyegető jelentős káros hatásokat. Minden körülményt mérlegelve az ESMA arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a számlánkénti negatív egyenleg elleni védelem megfelelően kezeli a 
befektetővédelmi aggályt és egyben arányos intézkedésnek tekinthető. 
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III.3.1.4.  Kockázati figyelmeztetések 
 
A lakossági ügyfelek CFD-hez kapcsolódó kockázatainak kezelésére szolgáló másik intézkedés a 
standardizált és hatékony, vállalkozásspecifikus kockázati figyelmeztetések nyújtását előíró követelmény, 
amely magában foglalja a lakossági ügyfelek számláin tapasztalt veszteségek százalékos arányára vonatkozó 
tájékoztatást is. Több illetékes nemzeti hatóság jelezte az ESMA részére az ügyfeleknek adott kockázati 
figyelmeztetések alacsony színvonalát, és beszámolt arról, hogy a CFD-szolgáltatók gyakran nem közlik 
egyértelműen a termékek kockázatos és összetett jellegét. A kockázati figyelmeztetések ugyanis gyakran 
nem ismertetik egyértelműen az ügyfelek befektetését potenciálisan meghaladó mértékű hirtelen 
veszteségek lehetőségét, vagy az üzenetek hatását csökkenti a potenciális nyereségre vonatkozó állítások. 
 
A fentiek kapcsán kizárólag a szolgáltatók és brókerek kisebb száma ellenezte a standardizált kockázati 
figyelmeztetés bevezetését. Ennek keretében egyes vállalkozások jelezték, hogy a standardizált 
figyelmeztetéssel szemben előnyben részesítenének egy vállalkozásspecifikus százalékos veszteségadatot.  
 
A 2018/796 Határozatban előírt vállalkozásspecifikus kockázati figyelmeztetések célja az adott termékekkel 
kapcsolatos alapvető információ, a CFD Kereskedésen veszteséget elszenvedett lakossági számlák 
százalékos arányára vonatkozó adat biztosítása a lakossági ügyfelek részére. Az erre vonatkozó vizsgálat 
kimutatta, hogy a szabványos kockázati figyelmeztetés révén a lakossági ügyfelek jelentősen jobban átlátták 
a terméket, így azt is, hogy a befektetett összeg mértékénél többet veszíthetnek, illetve a figyelmeztetések 
révén ismerték a nyereség valószínűségét is. 
 
Annak követelménye, hogy a CFD-szolgáltatók tegyék közzé a lakossági ügyfelek veszteséges számláinak 
százalékos arányát, abból a megfontolásból került bevezetésre, hogy ellensúlyozza azt a tendenciát, hogy a 
CFD-szolgáltatók egyoldalú módon a potenciális nyereséget és nem a potenciális veszteséget 
hangsúlyozzák. Annak érdekében, hogy a befektetők a CFD-ügyletekhez kapcsolódó veszteségek 
kockázatáról értesüljenek – az ESMA véleménye szerint – minden CFD-szolgáltatónak tájékoztatnia kell 
ügyfeleit arról, hogy a lakossági ügyfeleinek CFD-kereskedési számlái milyen arányban voltak veszteségesek 
az utolsó 12 hónapban. Az adat folyamatos naprakészségének biztosítására a számításokat negyedévente 
aktualizálni kell. Az előbbieken túl a szolgáltatónak a százalékos arányt a kockázati figyelmeztetés részeként, 
egyszerű és érthető formában minden kommunikációjában közölni kell. 
 
A fentiek kapcsán annak eldöntésére, hogy egy számla veszteséges volt-e, a realizált és nem realizált 
nyereségeket vagy veszteségeket is figyelembe kell venni. A realizált nyereségek és veszteségek az 
elszámolási időszakban lezárt CFD-pozíciókra, míg a nem realizált nyereségek és veszteségek az elszámolási 
időszak végén fennálló nyitott pozíciók értékére vonatkoznak. Ahhoz, hogy a nyereséget vagy veszteséget 
termelő számlák százalékos arányáról teljes kép alakuljon ki, a számítás során a CFD Kereskedés minden 
költségét figyelembe kell venni. 
 
Az újonnan létrejött CFD-szolgáltatók, illetve az olyan CFD-szolgáltatók esetében, amelyek az elmúlt 12 
hónapban nem rendelkeztek nyitott CFD pozícióval, nem lehet ezt a százalékos arányt kiszámítani az utolsó 
12 hónapra. Esetükben ugyanakkor olyan kockázati figyelmeztetés került előírásra, amelyben hivatkoznak 
az illetékes nemzeti hatóságok korábbi vizsgálataiban található százalékos arányokra. 
 
A fentieken túl az ESMA mérlegelte annak lehetőségét, hogy egy olyan általános jellegű kockázati 
figyelmeztetést írjon elő, amelyben csak az kerülne ismertetésre, hogy a lakossági ügyfelek a CFD-k 
tőkeáttétele miatt hirtelen veszteséget szenvedhetnek el, továbbá annak lehetőségét sem zárta ki, hogy 
konkrétabb kockázati figyelmeztetést követeljen meg a lakossági ügyfelek illetékes nemzeti hatóságok által 
végzett vizsgálatok szerint elszenvedett átlagos veszteségeinek alapulvételével. Az előbbi mérlegelés 
eredményeként az ESMA az első lehetőséget elvetette, mivel álláspontja szerint nem kellő hatékonysággal 
hívná fel a lakossági ügyfelek figyelmét a CFD-ügyletekre jellemző tényleges kockázatokra. A második 
lehetőség azért került kizárásra, mert a nemzeti hatóságok által végzett vizsgálatok nem tükrözik a sajátos 
jellemzőket (például amikor egy vállalkozás csak a CFD-k egy típusát forgalmazza). Bár a 
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vállalkozásspecifikus számítások a szolgáltatók számára nagyobb terhet jelenthetnek, mint az általános 
kockázati figyelmeztetés, az ESMA úgy ítélte meg, hogy ezekre szükség van ahhoz, hogy a befektetők 
megfelelő figyelmeztetést kapjanak a veszteség kockázatáról. 
 
Az ESMA véleménye szerint az arányosabb megközelítés megköveteli, hogy a kockázati figyelmeztetést 
hozzáigazítsák az igénybe vett kommunikációs csatornákhoz. Ezért az ESMA a 2018/796 Határozatban a 
nem tartós adathordozókon – például mobilalkalmazásokon vagy a közösségi médiában – közzétett, 
rövidített kockázati figyelmeztetésről is rendelkezett. 
 
Az ESMA-hoz beérkezett információk tanúsága szerint ugyanakkor a CFD-szolgáltatók – a marketing-
szolgáltatók karakterszám-korlátozása miatt – a rövidített kockázati figyelmeztetések alkalmazása során 
bizonyos esetekben technológiai nehézségeket tapasztaltak. Az előbbiekből fakadóan az ESMA a 2018/1636 
Határozatban kevesebb karakterrel közölt kockázati figyelmeztetést vezetett be. Ez a kevesebb karakterrel 
közölt kockázati figyelmeztetés nem helyettesíti a rövidített kockázati figyelmeztetést, csak olyan 
esetekben alkalmazandó, amikor harmadik fél által megállapított karakterkorlát nem kompatibilis a 
rövidített kockázati figyelmeztetések karakterszámával. A kevesebb karakterrel közölt kockázati 
figyelmeztetésben a CFD-szolgáltató – részletesebb figyelmeztetést tartalmazó – weboldalára mutató 
közvetlen linket is rögzíteni kell. 
 
III.3.1.5.  A pénzbeli és nem pénzbeli juttatások tilalma 
 
A CFD-vel történő Kereskedéshez kapcsolódó kockázatok kezelésében az utolsó intézkedés a pénzbeli 
juttatások (például az úgynevezett „kereskedési bónuszok”) és a nem pénzbeli juttatások egyes fajtáinak 
tilalma. A CFD Kereskedésre vonatkozó pénzügyi promóciók – melyek bónuszt vagy más ösztönzőket 
kínálnak – gyakran elterelik a lakossági ügyfelek figyelmét a CFD-termékek magas kockázatáról. Az 
előbbiekből fakadóan olyan lakossági ügyfeleket vonzanak, akik másképp nem fektettek volna be ezekbe a 
termékekbe. Az ilyen juttatásokhoz gyakran előfeltétel, hogy az ügyfelek pénzt helyezzenek el a számlán 
vagy bizonyos kereskedési volument érjenek el. 
 
Tekintettel arra, hogy az ilyen juttatások milyen kockázatot jelentenek a lakossági ügyfelek számára, az 
ESMA véleménye szerint korlátozásuk szükséges és arányos intézkedésnek minősül. 
 
III.3.1.6.  Általános arányosság 
 
A fenti felügyeleti elvek és az ismertetett szabályozási követelmények ellenére az elmúlt években továbbra 
is megmaradtak a káros hatások a CFD-k Kereskedése kapcsán. Az ESMA ezért úgy ítélte meg, hogy általános 
és arányos fellépés vált szükségessé a feltárt befektetővédelmi aggály kezelésére. A feltárt 
befektetővédelmi aggály javasolt módon történő kezelésének előnyei meghaladják a CFD-szolgáltatók 
számára várható lehetséges következményeket, többek között a követelmények betartásához kapcsolódó 
végrehajtási költségeket és a CFD-szolgáltatók jövedelmének potenciális csökkenését (az alacsonyabb 
kereskedési volumenek, az ügyfelek által fizetett alacsonyabb tranzakciós díjak és az ügyfelek alacsonyabb 
veszteségei folytán). 
 
A fentiek alapján a Korlátozó Határozatok egységes követelményeket rögzítettek, amelyek célja, hogy a 
meglévő követelményeket kiegészítve biztosítsák a szükséges minimális szintű védelmet a lakossági 
ügyfeleknek az egész Unióban. A Korlátozó Határozatok ugyanakkor nem jelentik akadályát annak, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságok vagy a CFD-szolgáltatók magasabb szintű befektetővédelmet biztosítsanak, 
például magasabb kezdeti margin-követelmények révén. 
 
III.3.2. Az MNB megállapításai 
 
Az MNB az ESMA fentiekben részletezett elemzését alapul véve – az abban szereplő szempontokkal egyező 
módon – a MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálta azon körülményt, amely 
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szerint a jelen határozat rendelkező részében meghatározott termékintervenciós intézkedések arányosnak 
tekinthetők-e. Ennek keretében az MNB az ESMA álláspontjával egyező módon arra a következtetésre 
jutott, hogy a CFD-k Kereskedésével összefüggésben feltárt és a korábbiakban ismertetett 
befektetővédelmi aggály jelen határozat rendelkező részében foglalt intézkedéssel történő kezelésének 
előnyei meghaladják a CFD-szolgáltatók számára várható lehetséges – adott esetben negatív – 
következményeket. Az előbbieken túl az MNB megállapította, hogy az ESMA által prognosztizált, a CFD-k 
Kereskedését érintő korlátozástól várható hatások a 2018/796 Határozatban foglaltak hatálybalépését 
követően igazolást nyertek, azaz Korlátozó Határozatokban foglalt intézkedések elérték az ESMA által 
kitűzött célt. 
 
Az MNB által lefolytatott mérlegelés eredményére, továbbá a Korlátozó Határozatokban szereplő 
intézkedések pozitív hatásaira figyelemmel az MNB a CFD-k lakossági ügyfelek részére történő Kereskedését 
korlátozó – a jelen határozat rendelkező része szerinti – intézkedéseket arányos fellépésnek tekinti. 
 
III.4.  A termékintervenciós intézkedés által jelentősen érintett tagállamok illetékes hatóságaival 
folytatott konzultáció [MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés d) pontja] 
 
A MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés d) pontja szerint az MNB-nek a termékintervenciós intézkedések 
megtételét megelőzően alaposan meg kell győződnie arról, hogy van-e olyan tagállam, amely a tervezett 
intézkedésekkel jelentősen érintett. Az előbbi érintettség fennállása esetén az MNB-nek továbbá 
konzultációt kell folytatnia az érintett hatósággal vagy hatóságokkal. Ennek keretében az MNB a jelen 
határozat rendelkező része szerinti – a 2018/1636 Határozatban szereplő intézkedésekkel megegyező 
tartalmú – termékintervenciós intézkedésekkel kapcsolatban megállapította, hogy nincs a 
termékintervenciós intézkedésekkel kapcsolatban jelentősen érintett tagállam, tekintettel arra, hogy a 
magyarországi szolgáltatóknak csekély számú CFD-vel kereskedő, Magyarországon kívüli lakóhellyel 
rendelkező lakossági ügyfele van. 
 
III.5.  A termékintervenciós intézkedés diszkriminatív hatása a más tagállamból biztosított 
szolgáltatásokra vagy tevékenységekre [MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés e) pontja]  
 
Az MNB a MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján a jelen határozat rendelkező részében 
foglalt termékintervenciós intézkedések megtételét megelőzően megvizsgálta azt, hogy a tervezett 
intézkedésnek lehet-e diszkriminatív hatása a más tagállamból biztosított szolgáltatásokra vagy 
tevékenységekre nézve. Ennek keretében megállapításra került, hogy az ESMA utoljára kiadott, a 2019/155 
Határozatba foglalt átmeneti korlátozó intézkedései 2019. május 1. napjától számított három hónapos 
időtartamig az Európai Unió területén szolgáltatást nyújtó valamennyi CFD-szolgáltatóra kiterjedtek. Az 
előbbiek folytán ezen intézkedések valamennyi, az Unió területén CFD Kereskedést végző tagállami 
szolgáltatóra nézve egyenlő mértékű kötelezettségeket jelentettek. 
 
Figyelemmel arra, hogy az MNB a jelen határozatban a 2019/155 Határozatba foglalt intézkedésekkel 
megegyező tartalmú – tehát nem szigorúbb – intézkedéseket alkalmaz, a korábbi, a tagállamokra egyenlő 
mértékű kötelezettségeket előíró – tehát diszkriminatív hatással nem járó – termékintervenciós 
intézkedések a jövőben sem eredményezhetnek negatív megkülönböztetést a más tagállamban székhellyel 
rendelkező és Magyarország területén CFD Kereskedést végző szolgáltatók részére. 
 
III.6. Konzultáció a mezőgazdasági árupiacok felügyeletéért, igazgatásáért és szabályozásáért felelős 
hatóságokkal [MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés f) pontja] 
 
Tekintettel arra, hogy a 2018/796 Határozattal bevezetett intézkedések – korlátozott mértékben – 
mezőgazdaságiáru-alapú származtatott ügyletekkel is kapcsolatosak lehettek, az ESMA a döntéshozatal 
előtt konzultációt folytatott a 1234/2007/EK Rendelet szerinti mezőgazdasági árupiacok felügyeletéért, 
igazgatásáért és szabályozásáért felelős állami hatóságokkal. Az ESMA részére a német Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft, a lett földművelésügyi minisztérium és a finn földművelésügyi és 
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erdőgazdálkodási minisztérium küldött válaszokat. A hivatkozott minisztériumok válaszukban nem emeltek 
kifogást a javasolt intézkedések bevezetése ellen. Az ESMA által folytatott konzultáció alapján az MNB 
megállapította, hogy a jelen határozat rendelkező része szerinti intézkedések nem jelent súlyos fenyegetést 
a mezőgazdasági árupiacok szabályos működése és integritása szempontjából. 
 
IV.  AZ MNB DÖNTÉSÉT MEGALAPOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK 
 
Az MNB tv. 4. § (9) bekezdése alapján az MNB ellátja a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét 
a) a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, 
b) a pénzügyi közvetítőrendszer részét képező személyek és szervezetek prudens működésének elősegítése, 
a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete, 
c) az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi szervezetek egyes szektorait fenyegető, nemkívánatos 
üzleti és gazdasági kockázatok feltárása, a már kialakult egyedi vagy szektoriális kockázatok csökkentése 
vagy megszüntetése, illetve az egyes pénzügyi szervezetek prudens működésének biztosítása érdekében 
megelőző intézkedések alkalmazása, 
d) a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a pénzügyi 
közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése 
céljából. 
 
Az MNB tv. 39. § (1) bekezdés l) pontja alapján – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az MNB a 4. § (9) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében ellátja – egyebek mellett – a Bszt. hatálya alá tartozó 
szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét. 
 
Az MNB tv. 40. § (2) bekezdése szerint az MNB a 39. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatai 
során ellátja a MiFIR-rendelet végrehajtását. 
 
Az MNB tv. 42. § d) pontjai alapján az MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
ellenőrzi a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek működésére 
és tevékenységére vonatkozó, az MNB feladatkörébe tartozó hazai jogszabályi rendelkezések és európai 
uniós jogi aktusok betartását és az MNB által hozott határozatok végrehajtását. 
 
Az MNB tv. 45. § a) pontja alapján az MNB hatóságként jár el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében az MNB tv. 39. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
személyek, szervezetek, valamint tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása során. 
 
Az MNB tv. 40. § (21) bekezdése szerint az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében a 2017/567 EU Rendelet végrehajtását. 
 
V.  AZ MNB ÁLTAL BEVEZETETT TERMÉKINTERVENCIÓ 
 
A MiFIR-rendelet 42. cikk (1) bekezdése alapján az illetékes hatóság megtilthatja vagy korlátozhatja az adott 
tagállamban vagy tagállamból bizonyos pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek vagy meghatározott 
jellemzőkkel bíró pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek forgalomba hozását, forgalmazását vagy 
értékesítését, illetve pénzügyi tevékenységek vagy gyakorlatok valamely típusát, amennyiben a MiFIR-
rendelet 42. cikk (2) bekezdés a)-f) pontjaiban rögzített feltételek fennállnak. 
 
A fentiekkel összhangban az MNB tv. 48. § (3a) bekezdése szerint az MNB egyes pénzügyi eszközök vagy 
strukturált betétek forgalmazását, értékesítését, továbbá egyes piaci cselekmények vagy magatartások 
végzését határozatában megtilthatja vagy korlátozhatja a MiFIR-rendelet 42. cikkében meghatározott 
feltételek fennállása esetén. A határozat az MNB tv. 39. §-ának hatálya alá tartozó személyek és 
szervezetek, mint kötelezettek adatai helyett a döntéssel érintett pénzügyi eszközök vagy strukturált 
betétek körét, vagy egyes piaci cselekményeket vagy magatartásokat tartalmazza. 
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A fentiekben részletezett intézkedés megalapozottsága érdekében a MiFIR-rendelet 39. cikk (3) bekezdése 
alapján az illetékes hatóságok monitoring alá vonják a tagállamban piacra bocsátott, forgalomba hozott 
vagy értékesített pénzügyi eszközök és strukturált betétek piacát. 
 
Az MNB a MiFIR-rendelet 39. cikk (3) bekezdése által rögzített és a jelen határozat indokolásának II. 
pontjában részletezett monitoring tevékenység eredményeként nem jutott olyan információk birtokába, 
amely a 2018/796 Határozatban kifejtett befektetővédelmi aggályokat megcáfolná. Minderre, valamint a 
jelen határozat indokolásának III.1.2. pontjában részletezettekre tekintettel – a 2017/567/EU Rendelet 21. 
cikk (2) bekezdésében rögzített tényezők és kritériumok értékelését követően – az MNB megállapította, 
hogy a CFD-vel való korlátozásmentes Kereskedés jelentős aggályokat vált ki a befektetővédelem 
szempontjából. 
 
Az MNB az ESMA által tett és a jelen határozat indokolásának III.2.1. pontjában részletezett 
megállapításaival egyezően – a jelen határozat indokolásának III.2.2. pontjában kifejtettek szerint – arra a 
következtetésre jutott, hogy a meglévő európai uniós és hazai szabályozási környezet – a jogszabályban 
előírt követelmények következetes érvényre juttatása ellenére – nem képes megfelelően kezelni a CFD-vel 
való korlátozásmentes Kereskedésben rejlő kockázatokat. Az előbbieken túl továbbá megállapításra került, 
hogy a CFD-k Kereskedéséhez kapcsolódó kockázatokat és aggályokat a meglévő jogszabályi követelmények 
felügyeletének vagy végrehajtásának javításával sem lehetne hatékonyabban kezelni. 
 
A fentiek alapján az MNB a CFD-vel való Kereskedés jelen határozat rendelkező része szerinti korlátozását 
tartotta szükségesnek és indokoltnak, amely intézkedés a jelen határozat indokolásának III.3.2. és III.5. 
pontjában kifejtettek szerint – az azonosított kockázatok jellegére és az intézkedés hatására figyelemmel – 
arányos, annak a más tagállamból biztosított szolgáltatásra, tevékenységre nézve nincs diszkriminatív 
hatása. 
 
A fentieken túl – jelen határozat indokolásának III.4. és III.6. pontjában foglaltak szerint – az MNB rögzíti 
továbbá, hogy a jelen határozat szerinti intézkedés nem jelent súlyos fenyegetést a mezőgazdasági 
árupiacok szabályos működése és integritása szempontjából, továbbá nincs a jelen határozat szerinti 
intézkedéssel jelentősen érintett másik tagállam, tekintettel arra, hogy a hazai szolgáltatóknak csekély 
számú Magyarországon kívüli lakóhellyel rendelkező lakossági ügyfele van. 
 
Az MNB a MiFIR-rendelet 42. cikk (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a jelen határozat 
rendelkező részében foglalt intézkedések bevezetését megelőzően – a MiFIR-rendelet 42. cikk (3) 
bekezdésében rögzített határidővel és tartalommal – értesítette az ESMA-t. 
 

*** 
 
A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés l) 
pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára 
figyelemmel, a 45/2019. MNB rendelet 2. § (6) bekezdés i) pontja, továbbá helyettesítés esetén 7. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján került sor. A határozat aláírására a 45/2019. MNB rendelet 6. §-ában foglaltak 
alapján került sor. 
 
A hirdetményi közlést az MNB tv. 50/A. § (3a) bekezdése, a határozat azonnali végrehajthatóságát az MNB 
tv. 50/A. § (5a) bekezdése határozza meg. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. 
§ (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) 
bekezdés a) pontján,  6. §-án, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (3) bekezdés ad) pontján, 17. § a) pontján, 18. § 
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(1) bekezdésén, 27. § (1) bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) 
bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1) 
bekezdésén, a 608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul. 
 
A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével 
végleges. 
 
Budapest, 2020. április 9. 
 
 

       A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró  
 
 
                   Szeniczey Gergő s.k., 
 tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért 
 és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató 
 
 helyett 
 
                            Dr. Laki Gábor s.k., 
 tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős  
                                                                                                                        igazgató 
 
 ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT  
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A H-JÉ-III-10/2020. számú határozat melléklete 
  

Kockázati figyelmeztetések  
 

A. SZAKASZ 
 

Kockázati figyelmeztetések feltételei 
 

1. A kockázati figyelmeztetést olyan formában kell közzétenni, ami hangsúlyossá teszi, betűmérete 
legalább a legjellemzőbb betűmérettel legyen egyenlő, és ugyanazon a nyelven kell megfogalmazni, 
amit a közlésben vagy közzétett információban használnak. 

 
2. Ha a közlés vagy közzétett információ tartós adathordozón vagy weboldalon található, akkor a 

kockázati figyelmeztetést a B. szakaszban meghatározott formátumban kell megtenni. 
 

3. Ha a közlés vagy a közzétett információ tartós adathordozótól, illetve weboldaltól eltérő 
adathordozón található, akkor a kockázati figyelmeztetést a C. szakaszban meghatározott 
formátumban kell megtenni. 

 
4. A 2. és 3. bekezdésektől eltérve, ha a B. vagy C. szakaszban meghatározott formátumban lévő 

kockázati figyelmeztetésben szereplő karakterek száma meghaladja a marketing-szolgáltató 
harmadik fél általános szerződési feltételeiben megengedett karakterszámkorlátot, a kockázati 
figyelmeztetés szerepelhet a D. szakaszban meghatározott formátumban is. 

 
5. Ha a kockázati figyelmeztetés a D. szakaszban meghatározott formátumban szerepel, a közlésnek 

vagy a közzétett információnak tartalmazni kell a CFD-szolgáltató weboldalára mutató közvetlen 
linket is, amelyen a kockázati figyelmeztetés a B. szakaszban meghatározott formátumban szerepel. 

 
6. A kockázati figyelmeztetésben szerepelnie kell a naprakész, szolgáltatóspecifikus százalékos 

veszteségnek, melyet a CFD-szolgáltató által lakossági ügyfeleknek vezetett veszteséges CFD-
kereskedési számlák százalékos aránya alapján kell kiszámolni. A számítást háromhavonta el kell 
végezni, és a számítás napját megelőző 12 hónapos időszakot kell lefednie („12 hónapos számítási 
időszak”). A számítás célja: 
a) egy adott, lakossági ügyfélhez tartozó CFD-kereskedési számla akkor minősül veszteségesnek, 

ha a CFD-kereskedési számlához kapcsolódó CFD-k valamennyi realizált és nem realizált nettó 
nyereségének összege a 12 hónapos számítási időszak alatt negatív; 

b) a CFD-kereskedési számlához tartartozó CFD-kkel kapcsolatos minden költséget bele kell 
foglalni a számításba, így valamennyi díjat, illetéket és jutalékot is; 

c) a következő tételeket figyelmen kívül kell hagyni a számításból: 
i. minden olyan CFD-kereskedési számla, amelyhez a számítási időszakban nem kapcsolódott 

nyitott CFD; 
ii. a CFD-kereskedési számlához kapcsolódó, CFD-től eltérő termékeken elért nyereség vagy 

veszteség; 
iii. a CFD-kereskedési számlára befizetett vagy onnan felvett összegek; 

 
7. A 2-6. bekezdésektől eltérve, ha az utolsó 12 hónapos számítási időszakban a CFD-szolgáltató nem 

értékesített nyitott CFD-t egy lakossági ügyfélhez tartozó CFD-kereskedési számlához 
kapcsolódóan, akkor a CFD-szolgáltató az E.-G. szakaszokban meghatározott formátumú, 
szabványos kockázati figyelmeztetést használja megfelelő módon. 
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B. SZAKASZ 
 

Szolgáltatóspecifikus kockázati figyelmeztetés tartós adathordozón és weboldalon 
 

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 
Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák [a szolgáltatóra jellemző százalék] %-án veszteség 
keletkezik a CFD-kereskedés során. 
Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas 
kockázatát. 

 
C. SZAKASZ 

 
Rövidített szolgáltatóspecifikus kockázati figyelmeztetés 

 

Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák [a szolgáltatóra jellemző százalék] %-án veszteség 
keletkezik a CFD-kereskedés során. 
Fontolja meg, hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. 

 
D. SZAKASZ 

 
Kevesebb karakterrel közölt szolgáltatóspecifikus kockázati figyelmeztetés 

 

A lakossági CFD-számlák [a szolgáltatóra jellemző százalék] %-án veszteség keletkezik. 

 
E. SZAKASZ 

 
Szabványos kockázati figyelmeztetés tartós adathordozón és weboldalon 

 

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 
A lakossági befektetői számlák 74–89 %-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. 
Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas 
kockázatát. 

 
F. SZAKASZ 

 
Rövidített szabványos kockázati figyelmeztetés 

 

A lakossági befektetői számlák 74–89 %-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. 
Fontolja meg, hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. 

 
G. SZAKASZ 

 
Kevesebb karakterrel közölt szabványos kockázati figyelmeztetés 

 

A lakossági CFD-számlák 74–89 %-án veszteség keletkezik. 

 
 

 

 


