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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-11/2020. számú határozata a bináris opciók lakossági ügyfelek részére 
történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének tilalmáról 
 
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. 
 
I. Az MNB 2020. április 10. napjától kezdődően – a II. pontban meghatározott bináris opciók 

kivételével – megtiltja a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalát, 
forgalmazását és értékesítését (a továbbiakban együtt: Kereskedés). 

 
II. Az I. pontban szereplő tilalom nem alkalmazandó a következőkre:  

a) az a bináris opció, amely esetében a két előre meghatározott, rögzített összeg közül az 
alacsonyabb legalább egyenlő a lakossági ügyfél által a bináris opció vonatkozásában 
teljesített teljes befizetéssel, ideértve bármely jutalékot, tranzakciós díjakat és kapcsolódó 
díjakat;  

b) az a bináris opció, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  
i) a kibocsátástól a lejáratig eltelt futamidő legalább 90 naptári nap;  
ii) a 2003/71/EK irányelvnek, illetőleg a 2017/1129 EU rendeletnek megfelelően kidolgozott 

és jóváhagyott tájékoztató elérhető a nyilvánosság számára; és 
iii) a bináris opció a szolgáltatót a bináris opció futamideje alatt nem teszi ki piaci 

kockázatnak, és a bináris opción – az előre meghirdetett jutalékon, tranzakciós díjon és 
kapcsolódó díjakon kívül – sem a szolgáltatónak, sem a szolgáltató csoportjához tartozó 
szervezetnek nincs nyeresége vagy vesztesége. 

 
 
Az MNB felhívja a szolgáltatók figyelmét arra, hogy a fentiek szerinti korlátozás irányadó minden olyan 
tevékenység vonatkozásában, amelynek célja vagy hatása az I-II. 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. 
 

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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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.  A BINÁRIS OPCIÓ MEGHATÁROZÁSA 
 
E határozat alkalmazásában: 

- bináris opció: tekintet nélkül arra, hogy kereskedési helyszínen kereskednek-e vele olyan 
származtatott termék, amely teljesíti a következő feltételeket:  
a) a nem teljesítést vagy az egyéb felmondási eseményt ide nem értve készpénzben kell, vagy – 

az egyik fél választása szerint – lehet rendezni;  
b) kizárólag lejáratkor vagy pozíciózáráskor fizet;  
c) a kifizetés az alábbiakra korlátozódik:  

i) előre meghatározott, rögzített összeg vagy nulla, ha a származtatott eszköz mögöttes 
eszköze eleget tesz egy vagy több előre meghatározott feltételnek; és  

ii) előre meghatározott, rögzített összeg vagy nulla, ha a származtatott eszköz mögöttes 
eszköze nem tesz eleget egy vagy több előre meghatározott feltételnek. 

 
A fentiek alapján a bináris opció készpénzben kiegyenlített származtatott eszköz, amely esetében egy 
rögzített összegű kifizetés attól függ, hogy egy vagy több meghatározott esemény – a mögöttes eszköz 
(termék) árának, szintjének vagy értékének vonatkozásában – a származtatott eszköz lejáratakor vagy azt 
megelőzően bekövetkezik-e [például a mögöttes eszköz elért-e egy meghatározott árat (a „kötési ár”) 
lejáratkor]. 
 
A bináris opció segítségével a befektető meghatározott esemény bekövetkeztére fogad egy vagy több 
mögöttes eszköz (például részvény, deviza, áru vagy index) árához, szintjéhez vagy értékéhez kapcsolódóan. 
Ha az esemény nem következik be, a befektető veszít [azaz az opció „árfolyamszint alatt” („out-of-the-
money”) zár]. Amennyiben a hivatkozott esemény bekövetkezik, az opció fizet vagy a szerződés nyitva 
marad annak lehetőségével, hogy a befektető nyer, ha egy másik esemény bekövetkezik [az opció 
„árfolyamszint felett” („in-the-money”) zár]. Ebben az értelemben a bináris opció „igen/nem ajánlat”-nak 
tekinthető. Az „igen/nem ajánlat” gyakran arról szól, hogy a mögöttes eszköz ára a bináris opció lejártakor 
az adott ár (az ún. „kötési ár”) felett vagy alatt „végez”. Bizonyos esetekben a „kötési ár” megegyezik a 
mögöttes eszköznek a bináris opció megkötésekor vagy későbbi időpontban érvényes piaci árával. Az 
előbbieken túl a bináris opciókat kínáló szolgáltatóknál egy egész sor lehetséges piaci eredményre 
fogadhatnak a befektetők. 
 
II.  ELŐZMÉNYEK 
 
Az Európai Értékpapír-piaci hatóság (ESMA) a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba 
hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének ideiglenes betiltásáról szóló 2018. május 22-i (EU) 
2018/795 európai értékpapír-piaci hatósági határozattal (2018/795 Határozat) 2018. július 2. napjától 
kezdődően három hónapra megtiltotta a bináris opciókkal történő Európai Unión belüli Kereskedést.  
 
Az ESMA a 2018/795 Határozat szerinti tilalmat  
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- a 2018. szeptember 21-i (EU) 2018/1466 értékpapír-piaci hatósági határozatban (2018/1466 
Határozat) 2018. október 2. napi hatállyal három hónapra – módosított formában – megújította, 
majd  

- a 2018. december 14-i (EU) 2018/2064 értékpapír-piaci hatósági határozatban (2018/2064 
Határozat) 2019. január 2. napi hatállyal, a 2018/1466 Határozatban foglaltakkal megegyező 
feltételekkel további három hónapra megújította, végezetül 

- a 2019. március 22-i (EU) 2019/509 értékpapír-piaci hatósági határozatban 2019. április 2. napi 
hatállyal, a 2018/2064 Határozatban foglaltakkal megegyező feltételek mellett további három 
hónapra megújította (2019/509 Határozat) (a továbbiakban együtt: Tilalmazó Határozatok). 

  
Az ESMA a bináris opciók Kereskedésére vonatkozó tilalmat újabb intézkedéssel nem hosszabbította meg, 
ugyanakkor a tilalommal 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 bináris opciók 
Kereskedésével kapcsolatos tevékenységét. Ennek keretében az MNB 2018. április 16. napján kelt 
felhívásában (iktatószám: 83532-3/2018) (Felhívás) 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 tevékenységi 
Magyarországon kiadott engedély alapján, illetőleg fióktelepi formában végző intézményektől nyilatkozatot 
kért arra vonatkozóan, hogy a lakossági ügyfelek részére kínálnak-e bináris opciót. A hazai szolgáltatók 
részéről a Felhívásra figyelemmel megküldött információk alapján az MNB két olyan hazai szolgáltatót 
azonosított, amelyeknél 2018/795 Határozat hatálybalépését megelőzően a lakossági ügyfelek részére a 
bináris opciók elérhetők voltak. Az előbbi szolgáltatók kapcsán ugyanakkor megállapítható volt, hogy azok 
vagy nem bonyolítottak le bináris opciós ügyletet vagy az ezzel kapcsolatos forgalom minimális volt, a 
következők szerint: 

- az egyik szolgáltató a 2017-2018-as időszakban sem a lakossági, illetőleg szakmai ügyfelek, sem az 
elfogadható partnerek részére nem hajtott végre bináris opciós ügyletet; 

- a másik szolgáltatónál a 2017-2018-as időszakban összesen 5 ügyfél vonatkozásában 18 db bináris 
opciós ügylet került lebonyolításra. 

 
A 2018/795 Határozat hatálybalépésével – az abban meghatározott termékintervenciós intézkedések 
következtében – a jelzett szolgáltatók közül az egyik terméklistájáról törölte a bináris opciókat, míg a másik 
szolgáltató vonatkozó üzletszabályzatát úgy módosította, hogy a módosítást követően a bináris opciók 
kizárólag szakmai besorolású ügyfelek számára érhetők el. 
 
A fentiekre figyelemmel a monitoring keretében begyűjtött, továbbá a szolgáltatók felett gyakorolt 
folyamatos felügyelet során rendelkezésre álló adatok alapján az MNB megállapította, hogy a Tilalmazó 
Határozatokban bevezetett, a bináris opciók Kereskedésének tilalmára vonatkozó termékintervenciós 
intézkedések hatálya megszűnésének időpontjában nem volt lakossági ügyfelek számára bináris opciók 
Kereskedését végző hazai szolgáltató. Az előbbiekben részletezett, a bináris pociók Kereskedését végző 
hazai szolgáltatók hiányára visszavezethető módon az MNB a bináris opciók Kereskedésével 
összefüggésben felmerülő kockázatok megítélése terén az ESMA 2018/795 Határozatban és 2018/2064 
Határozatban kifejtett elemzésére és az azokban foglalt megállapításaira támaszkodott. 
 
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 
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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 jelen 
határozat indokolásának II. pontjában kifejtettek szerint – a 2018/795 Határozatban és a 2018/2064 
Határozatban foglalt, az ESMA által a bináris opciókat érintő, Európai Unióban jellemző tényezőkkel és 
folyamatokkal kapcsolatban tett megállapításait vette alapul. 
 
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 
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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 
- 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; 
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- 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 fentiekben részletezett szempontok kapcsán megállapítható, hogy azok részben azonosak az ESMA 
számára irányadó, a 2017/567 EU Rendelet 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumokkal és 
tényezőkkel. 
 
III.1.1.  Az ESMA megállapításai 
 
Az ESMA – a MiFIR-rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban – a 2018/795 
Határozatban megállapította, hogy a 2017/567 EU Rendelet 19. cikk (2) bekezdésében felsorolt kritériumok 
és tényezők értékelése és figyelembevétele alapján a bináris opciók tekintetében komoly befektetővédelmi 
aggályok állnak fenn az alábbi okok miatt: 
 
A)  A bináris opciók összetettségének és átláthatóságának mértéke 
 
A bináris opciók összetett pénzügyi instrumentumoknak minősülnek. Az árazási szerkezet bonyolultsága a 
szolgáltatók és a lakossági ügyfelek közötti aszimmetrikus információ kockázatát hordozza, amely 
termékjellemző alátámasztja a bináris opciók kapcsán felmerülő fokozott befektetővédelmi aggályokat. Az 
előbbieken túl a bináris opciók sok olyan – az alábbiakban részletezett – eredendő tulajdonsággal 
rendelkeznek, amelyeket a lakossági ügyfelek nehezen értenek. 
 
A bináris opciókat kínáló szolgáltatók jellemzően egy meghatározott esemény bekövetkeztének a piac által 
vélelmezett vagy valamilyen módon modellezett valószínűsége alapján árazzák a bináris opciókat. Az 
előbbieket követően a szolgáltatók az egyes opciókra vonatkozó árrést vagy a tranzakciós díj egyéb formáját 
olyan módon határozzák meg, hogy azok várhatóan negatív megtérülést eredményezzenek az ügyfél 
számára. A leggyakrabban előforduló bináris opciók jellemzője, hogy egy viszonylag nagy hozamot 
ajánlanak fel egy statisztikailag kevésbé valószínű esemény bekövetkezéséért és fordítva. 
 
A bináris opciók árazási struktúrája számos kihívás elé állítja a lakossági ügyfeleket, akiknek főként az árazási 
struktúra miatt pontosan meg kellene becsülniük az opció értékét a referenciaesemény megtörténtének 
várható valószínűsége kapcsán. Bár az elterjedt kutatási és árazó eszközök – például a Black-Scholes-képlet 
– segítségével a lakossági ügyfelek ugyan be tudják árazni a bináris opciókat, mégis a szolgáltatókkal 
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összevetve jelentős információs aszimmetriával szembesülnek. A szolgáltatók ugyanis sokkal inkább 
hozzáférnek az e termékek árazásához és értékeléséhez szükséges információkhoz és rendszerekhez, 
ideértve különösen a historikus adatokat (például a tőzsdei vagy kereskedelmi adatszolgáltatók mögöttes 
eszközhöz kapcsolódó árfolyam-szolgáltatását), amely lehetőség a lakossági ügyfelek esetében általában 
nem áll fenn. 
 
A fentieken túl a bináris opciókat kínáló szolgáltatók több tapasztalattal rendelkeznek a szerződések árazása 
terén, mint általában a lakossági ügyfelek, és nagyobb a valószínűsége, hogy fejlett árazási módszertanokat 
dolgoztak ki. Ezenkívül a lakossági ügyfelek valószínűleg nem mérik fel, hogy ha túl rövid az ügylet 
futamideje vagy egy pozíciót a lejárathoz nagyon közeli időpontban zárnak le, az opció árazásához használt 
tényezőknek – mint például a historikus volatilitás – az opció értékére gyakorolt hatása csekély. Az 
előbbiekben részletezett indokok korlátozzák a lakossági ügyfeleket az opciók megfelelő árazásában még 
akkor is, ha alkalmazzák a számunkra elérhető árazási eszközöket. Mindezeken túl, az árrések és az egyéb 
tranzakciós díjak miatt, a lakossági ügyfeleknek folyamatosan jelentősen túl kell teljesíteniük az elvárt 
hozamokat („dacolva az esélyekkel”), ha nyereséget akarnak realizálni az ügyleten. Emiatt – az ESMA 
véleménye szerint – a lakossági ügyfelek a rendelkezésükre álló információk alapján nehezen tudják 
feltérképezni a termék kockázati és hozamprofilját. 
 
Az árazási szerkezet és az egyes ügyletek után fizetendő tranzakciós díjak együttes hatásaként a lakossági 
ügyfelek nagy többségének ügyletei – összességükben – veszteségesek, még akkor is, ha a lakossági 
ügyfelek rövid távon nyereséget realizálnak. A szolgáltatók viszont – akik az ügyletekben jellemzően az 
ügyletek közvetlen szerződő felei – az ügyfelek kereskedési veszteségein és a tranzakciós díjakon hosszú 
távon nyereséget realizálnak. 
 
Egyes szolgáltatók folyamatos, kétirányú árazást ajánlanak fel és lehetőséget biztosítanak a lakossági 
ügyfeleknek, hogy – a bináris opció futamideje alatt – belépjenek az ügyletbe, majd kilépjenek belőle. Ekkor 
a lakossági befektető úgy léphet ki a pozíciójából a bináris opció futamidejének vége előtt, hogy az opciót 
„visszaértékesíti” a szolgáltatónak, különben lejáratkor elveszíti a feltételhez kötött kifizetést. Viszonzásul, 
a szolgáltató az általa felajánlott folyamatos árnak megfelelően egy, az aktuális piaci ár és a mögöttes eszköz 
rögzített kötési ára közötti különbség és a lejáratig hátralévő futamidő függvényében meghatározott 
összeget fizet az ügyfél részére. Az előbbiek még bonyolultabbá teszik az egyébként is összetett terméket, 
ami megnehezíti a lakossági ügyfelek dolgát, amikor pontosan szeretnék értékelni az ilyen típusú a 
termékeket vagy pozitív hozamot szeretnének realizálni a befektetésen. Ennek oka, hogy a lakossági 
ügyfeleknek folyamatosan figyelniük kell az árazást és folyamatosan meg kell becsülniük a várt eredményt. 
Ezenkívül, ha a lakossági ügyfél kilép egy ügyletből és újat köt – a kínálati árra alkalmazott árrés vagy ügyleti 
díjak miatt –, az újabb költséget jelent számára. 
 
A fentieken túl megállapítható, hogy az európai uniós lakossági ügyfelek a bináris opciókba jellemzően 
tőzsdén kívül fektetnek be. Figyelemmel arra, hogy a bináris opciók árazása, teljesítménye és elszámolása 
nem szabványosított, a lakossági ügyfelek számára még nagyobb nehézséget jelent a termék feltételeinek 
megértése. A bináris opció alapját képező „igen/nem ajánlatok” típusai közötti különbségeken túl az 
összetett árazási szerkezet (ideértve időnként a kétirányú árazást is) és az előbbiekben ismertetett 
opciókhoz képest is összetettebb ajánlat-típusok (például a bináris opció-sorozatból összeállított csomagot 
tartalmazó opciók) még bonyolultabbá teszik ezeket a termékeket és tovább nehezítik a lakossági ügyfelek 
számára, hogy megértsék azt, hogy egy adott bináris opció-típus egyedi jellemzői nem szükségszerűen 
jelennek meg egy másik típusban. 
 
A bináris opciók kapcsán érdemes továbbá kiemelni azt, hogy a bináris opciókat kínáló szolgáltatók a 
lakossági ügyfelek ügyleteiben jellemzően maguk is az ügyletek szerződő felei, ahol maga a szolgáltató 
határozza meg a végrehajtáskori árat és a lejáratkori kifizetést. Az előbbieken túl a szolgáltatók gyakran 
annak tudomásul vételét is előírják lakossági ügyfeleiknek, hogy a bináris opció értékének 
meghatározásához felhasznált árak eltérhetnek a mögöttes eszköz piacán érvényes ártól. Mindezekből 
egyúttal az következik, hogy a lakossági ügyfelek nem minden esetben tudják ellenőrizni a szolgáltató 
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árainak pontosságát, amelyre tekintettel a lakossági ügyfeleknek óriási nehézséget okoz a bináris opciók 
objektív értékelése. 
 
A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy a bináris opciók rendkívüli összetettsége és az 
átláthatóság hiánya megerősítik a bináris opciók Kereskedésével kapcsolatos jelentős befektetővédelmi 
aggály fennállását. 
 
B)  A bináris opciók egyedi jellemzői és összetevői 
 
A bináris opció jellemzően rövid távú befektetés: egyes esetekben a megkötését követően néhány perccel 
le is jár, amely rendkívül spekulatív jellegűvé teszi a hivatkozott eszközt. A bináris opció bináris eredménye 
és jellege azt jelenti, hogy főként spekulatív célokra használják. A rögzített összeg kifizetése vagy a nulla 
összeg korlátozza annak lehetőségét, hogy a bináris opciót fedezeti eszközként használják, ellentétben a 
hagyományos opciókkal, amelyek segítségével az ügyfél oly módon tudja kezelni kockázatait, hogy „küszöb- 
és plafonérték”-et állít be arra a konkrét eszközre, amellyel szemben közvetlen kitettsége van. Az előbbieket 
csak súlyosbítja a bináris opciók jellemzően rövid futamideje. 
 
A fentieken túl a bináris opciókat valamely esemény bekövetkeztének valószínűsége szerint árazzák, a 
kifizetésre tett ajánlat pedig a rögzített nyerési esélyekkel működő hagyományos fogadásokéhoz hasonló 
(például sporteseményekre vagy választási eredményekre tett fogadások). Az ügyletek többnyire nagyon 
rövid futamidejűek, a befektetők pedig vagy nagyon nagy nyereségre tesznek szert vagy elveszítik a 
befektetés teljes összegét. Ezek az alapvető jellemzők megtalálhatók a szerencsejáték-termékekben is, 
amelyekhez a függőség kockázata és a fogyasztók gyenge nyerési esélye, mint negatív tényezők is társulnak. 
 
A korábbiakban részletezettek szerint a bináris opciókat kínáló szolgáltatók rendszerint közvetlen szerződő 
felei a befektetők ügyleteinek, amely ügyletek a szolgáltatók számviteli nyilvántartásaiban kerülnek 
kimutatásra. Az előbbiekben hivatkozott üzleti modell ellentétbe állítja a szolgáltatók és a befektetők 
érdekeit, amely tényező növeli annak kockázatát, hogy a szolgáltató esetleg manipulálja a mögöttes eszköz 
árát a bináris opció lejáratakor, illetőleg másodpercekkel vagy a másodperc töredékével meghosszabbítja a 
bináris opció futamidejét annak érdekében, hogy ne kelljen fizetnie az opciós szerződésre. Az 
összeférhetetlenség kockázata különösen akut kérdés a bináris opciók esetében, mivel e termékek kifizetési 
szerkezetét az határozza meg, hogy a mögöttes eszköz lejáratkor elérte-e a meghatározott kötési árat. Több 
illetékes nemzeti hatóság olyan gyakorlatokat is azonosított, amelyek szerint a bináris opciókat kínáló 
szolgáltatók aszimmetrikus vagy eltérő árrést számítanak fel a mögöttes eszköz alapárrésére, amely 
árfolyam alatti értékű (veszteséges) opciót eredményez, amikor az opció egyébként árfolyam feletti értékű 
(nyereséges) lenne lejáratkor.  
 
A fentiekben részletezetteken túl a bináris opciók kapcsán mindenképpen figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy mivel a bináris opciók hozama – strukturálisan – negatív elvárt hozam, minél több pozíciót nyit a 
befektető, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy halmozott veszteséget szenved el. 
 
Mindezekre figyelemmel megállapítható, hogy a kockázat, amelyet a bináris opciók spekulatív célú 
kereskedése, valamint a bináris opciókat kínáló szolgáltatók és kisbefektetőik közötti összeférhetetlenség 
jelent, alátámasztja a jelentős befektetővédelmi aggályok fennállását. 
 
C)  A potenciális káros következmények nagysága és a befektetők által realizálható hozamok és a 
veszteség kockázata közötti egyenlőtlenség mértéke 
 
A bináris opciók kapcsán megállapítható, hogy az ügyfélszámlák viszonylag rövid élettartama és a 
tevékenységek határon átnyúló jellege miatt a kapcsolódó ügyfelek száma változó. Az egyes tagállami 
hatóságoktól begyűjtött adatok alapján az ESMA becslése szerint a lakossági ügyfelek kereskedési 
számláinak száma, amelyeket az EGT-ben székhellyel rendelkező, CFD- vagy bináris opciókat kínáló 
szolgáltatóknál nyitottak, 1,5 millióról (2015. évi adat) hozzávetőleg 2,2 millióra nőtt (2017. évi adat). 
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Különösen az alábbiakban részletezett, a tagállami hatóságok által az ESMA-hoz eljuttatott információk 
támasztják alá, hogy a bináris opciók piaci szektora Unió-szerte nőtt: 

- A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CY-CySEC), mint a ciprusi illetékes hatóság becslése 
szerint a bináris opciókkal kereskedő, aktív ciprusi ügyfelek teljes száma a 2017. év második 
negyedévének végén 401.378 fő volt (a 2015. évben ez a szám 140.205 fő volt). 

- A Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE-BaFin), mint a német illetékes hatóság 
becslése szerint a bináris opciókkal kereskedő ügyfelek száma Németországban 30.000 főre nőtt, 
míg a német piac bővülésének éves mértéke 4-5 %-ra tehető. 

- Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartás Hatóságának (FCA), mint az egyesült királyságbeli 
illetékes hatóság részére az egyes vállalkozások által szolgáltatott mintaügyféladatok alapján a 
bináris opciókat kínáló szolgáltatókkal kereskedő ügyfelek becsült száma 40.000 fő. 

- Az EU-székhelyű bináris opciókat kínáló szolgáltatók öt fiókirodájában, 2017. márciusban végzett 
felmérés alapján, a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT-CONSOB), az olaszországi 
illetékes hatóság azt a megállapítást tette, hogy a 2016. évben 2,4 %-kal emelkedett a bináris 
opciókkal kereskedő olaszországi lakossági ügyfelek száma. 

- Több illetékes nemzeti hatóság számolt be arról, hogy a bináris opciókat széles körben hozzák 
forgalomba és értékesítik a joghatóságuk alá eső területeken. 

- Csaknem valamennyi illetékes hatóság jelentésében megtalálható, hogy más tagállamokban 
alapított, egységes engedélyezéssel rendelkező, bináris opciókat kínáló szolgáltatók nyújtanak 
bináris opciós szolgáltatásokat joghatóságuk alá eső területeken. Egyes hatóságok azt is 
megemlítették, hogy a bináris opciókat kínáló szolgáltatók fiókirodákat vagy függő ügynököket 
alkalmaznak a fogadó államban. 

- Az illetékes hatóságok a kérdéses termékeket ajánló befektetési vállalkozások működési engedély 
iránti kérvényeinek számában is növekedést tapasztaltak. 

 
Az ESMA-nak a lakossági ügyfelek által várt, negatív hozamokról készített fenti elemzését megerősítik a 
lakossági ügyfelek által elszenvedett veszteségek adatai is, amelyeket bizonyos nemzeti hatóságok 
szolgáltattak:  

- A CY-CySEC 10, bináris opciót kínáló szolgáltató bináris opciós ügyfélszámláinak mintáját elemezte 
a 2017. január 1. napja és 2017. augusztus 31. napja közötti időszakban. Az előbbiek alapján a CY-
CySEC megállapította, hogy az ügyfélszámlák átlag 87 %-án realizáltak veszteséget ebben az 
időszakban. A számlánkénti átlagos veszteség 480 EUR volt. 

- A Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), a lengyel illetékes hatóság – egy lengyelországi 
befektetési vállalkozás adatai alapján – megállapította, hogy az ügyfelek 86,3 %-a realizált 
veszteséget a 2016. évben és 86,4 %-a a 2017. évben.  

- Az EU-székhelyű, bináris opciókat kínáló szolgáltatók öt fiókirodájában, 2017. márciusban végzett 
felmérés alapján, az IT-CONSOB azt a megállapítást tette, hogy a 2016. évben a bináris opciókba 
befektető olasz lakossági ügyfelek 74 %-a átlagosan kb. 590 EUR összegű veszteséget realizált. 

- Az FCA, a szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott, az ügyfélszámlák 2016. évi teljesítményére 
vonatkozó adatai alapján, azt állapította meg, hogy az ügyfélszámlák 81–85 %-án veszteség 
mutatkozott, ahol a befektetők átlag 400–1.200 GBP közötti összegeket veszítettek. A 
jelentésekben szereplő adatok azt jelzik, hogy a befektetők a kereskedésen ugyan nyereséget 
realizáltak, azonban az ügyfélszámlák – a tranzakciós díjakat is figyelembe véve – veszteségesek 
voltak. Az előbbiek arra utalnak, hogy az ügyfelek valószínűleg nem értik a tranzakciós díjak számláik 
teljesítményére gyakorolt hatását. 

 
A fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy a lefolytatott vizsgálatok súlyosan negatív képet 
mutatnak a bináris opciók lakossági ügyfeleknek történő értékesítése kapcsán felmerült jelentős 
befektetővédelmi aggályról. 
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D)  Az érintett ügyfelek típusa 
 
A bináris opciókat széles körben forgalmazzák és értékesítik a lakossági ügyfelek piacán. Azonban a bináris 
opciók megértése és a termék kereskedésével kapcsolatos tényleges kockázat felmérése a lakossági 
ügyfeleknek – a szakmai ügyfelektől eltérően – a bináris opciónak a jelen határozatban ismertetett 
összetettsége miatt nehézséget okoz. A lakossági ügyfelek számláin az ESMA által megfigyelt és a jelen 
határozatban ismertetett veszteségek azt igazolják, hogy a bináris opciók nem alkalmasak lakossági ügyfelek 
számára. 
 
E)  A bináris opciókhoz kapcsolódó marketing- és forgalmazási tevékenység 
 
Bár a bináris opciók összetett termékek, leggyakrabban befektetési tanácsadás és portfóliókezelés nélkül, 
elektronikus kereskedési platformokon kínálják őket a lakossági ügyfeleknek. Ilyen esetekben 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) 25. cikk (3) bekezdése alapján a 
szolgáltatónak meg kell kérniük az ügyfelet vagy potenciális ügyfelet, hogy tájékoztassa őket a felkínált vagy 
igényelt szolgáltatás vagy termék konkrét fajtája szempontjából lényeges, befektetési téren meglévő 
ismereteiről, illetve tapasztalatairól azért, hogy a befektetési vállalkozás felmérhesse, hogy a befektetési 
szolgáltatás vagy az ajánlott termék megfelelő-e az ügyfél számára. Az értékelés során a szolgáltatóknak azt 
kell vizsgálni, hogy a termék egésze megfelelő-e az ügyfél számára. Az előbbi értékelés ugyanakkor nem 
tartja vissza a bináris opciókat kínáló szolgáltatókat és ügyfeleiket vagy lehetséges ügyfeleiket attól, hogy 
lebonyolítsák az ügyletet. A lebonyolításhoz ugyanis elegendő egy figyelmeztetés ügyfél részére történő 
közlése. A lakossági ügyfél figyelmeztetésére abban az esetben kerül sor, amikor az ügyfél nem vagy nem 
elegendő információt nyújtott az adott terméktípus szempontjából fontos befektetésre 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 illetékes nemzeti hatóságok ebben a piaci szektorban agresszív forgalomba hozatali gyakorlatokat és 
félrevezető marketingkommunikációt is megfigyeltek. Ezek közé tartoznak a jelentős sportcsapatokkal 
kötött szponzorációs megállapodások vagy szövetségek, amelyek az ismert márkanevek promóciójával azt 
a megtévesztő benyomást keltik, hogy a bináris opciókhoz hasonló, összetett és spekulatív termékek 
alkalmassá tehetők a lakossági tömegpiac számára. 
 
A fentieken túl egyes illetékes hatóságok nemcsak a félrevezető marketinganyagok rendszeres használatát, 
hanem a széleskörű és intenzív marketingtevékenységet is hangsúlyozzák, a következők szerint: 

- Az Autorité des Marchés Financiers (FR-AMF), a franciaországi illetékes hatóság jelentése szerint a 
2016. évben a spekulatív célú kereskedésekre (bináris opciókra, CFD-kre, devizákra) vonatkozó új 
(TV-, rádió- és internetes) hirdetések száma az összes új pénzügyi hirdetés 36 %-át és az összes új 
pénzügyi instrumentumra vonatkozó hirdetés 45 %-át tette ki.  

- A DE BaFin megjegyezte, hogy másik EU tagállamban székhellyel rendelkező befektetési cégek, kis 
méretüktől függetlenül, akár 200 közvetítő brókert is alkalmazhatnak egyidejűleg.  

- Egyes illetékes hatóságok megállapítása szerint előfordul, hogy a bináris opciókat elektronikus 
kaszinók vagy automaták segítségével forgalmazzák. 

 
A fentiekben részletezett fejlemények különösen aggasztóak, figyelembe véve, hogy megnőtt az ebben a 
piaci szektorban részt vevő lakossági ügyfelek száma. Ugyancsak ebben az összefüggésben, egyes illetékes 
hatóságok az üzleti modellek „ügyfélgeneráló” jellege miatt is aggodalmuknak adtak hangot. Az 
ügyfélszámlák viszonylag rövid átlagos élettartama miatt a szolgáltatók ugyanis arra kényszerülnek, hogy 
folyamatos ügyféláramlást tartsanak fenn, amely egyúttal arra ösztönzi őket, hogy olyan agresszív 
marketing- és értékesítési technikákat alkalmazzanak, amelyek nem szolgálják a lakossági ügyfelek legjobb 
érdekeit. 
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A bináris opciókat kínáló szektor marketing- és értékesítési technikáinak közös vonása, hogy (pénzbeli és 
nem pénzbeli) kereskedési előnyökkel – például bónuszokkal, ajándékokkal (többek között nyaralással, 
autóval, elektronikai termékekkel), kereskedési tanfolyamokkal és árcsökkentéssel (például az árrés vagy a 
díjak csökkentésével) – csalogatják az ügyfeleket és ösztönözik őket arra, hogy bináris opciókba fektessenek 
be. Az előbbi bónuszok és egyéb kereskedési kedvezmények elterelik a figyelmet a termék magas 
kockázatot hordozó jellegéről. Az előbbiek kapcsán megállapítható, hogy az egyes szolgáltatók jellemzően 
a lakossági ügyfeleket csalogatják és a kereskedést ösztönzik velük. A lakossági ügyfelek oly mértékben 
tekinthetik lényeges termékjellemzőnek ezeket az ösztönzőket, hogy miattuk nem tudják megfelelően 
felmérni a termékhez társuló kockázatokat. 
 
Felügyeleti tevékenysége során számos illetékes hatóság feltárta, hogy a promóciós ajánlatok feltételei 
gyakran félrevezetőek, és sok ügyfél jelezte, hogy gondot okoz számára a pénzkivétel, amikor ezeket a 
bónuszokat fel akarja használni. Az előbbieken túl az ügyfelek azt is jelezték, hogy nem rendelkeztek 
információval arra vonatkozóan, hogy csak akkor juthatnak hozzá a bónuszhoz vagy a bónuszpénzhez, ha a 
kereskedés meghatározott volument ér el. A bináris opciós kereskedéssel társuló, termékjellemzőnek 
minősülő negatív elvárt hozam miatt a befektetők több pénzt veszítenek akkor, ha gyakrabban 
kereskednek, mint amennyit egyébként veszítettek volna bónuszajánlat nélkül. 
 
A fentieken túl az illetékes nemzeti hatóságok aggályaiknak adtak hangot annak kapcsán, hogy a bináris 
opciókat kínáló szolgáltatók mennyiben tesznek eleget azon kötelezettségüknek, hogy az ügyfeleknek 
tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető felvilágosítást adjanak, illetve, hogy ügyfeleik érdekét 
legjobban szolgálva járjanak el. Az illetékes hatóságok egyúttal aggályaikat fejezték ki a lakossági 
ügyfeleknek a bináris opciók működéséről és különösen azok kockázatairól (például a szolgáltatók 
honlapján) adott tájékoztatás minőségével kapcsolatban is. Az alábbiakban részletezésre kerül néhány 
példa arra vonatkozóan, amikor a szolgáltatók nem tesznek eleget a tisztességes, egyértelmű, nem 
félrevezető felvilágosítás követelményének, továbbá, amikor az ügyfél figyelmét felkeltő, de nem 
szükségszerűen a pénzügyi eszköz alkalmasságát vagy a kapcsolódó gyakorlat általános minőségét tükröző 
módszereket alkalmaznak: 

- a honlap tartalom vagy a tájékoztatás nem annak a tagállamnak a nyelvén jelenik meg, ahol a 
szolgáltatást nyújtják, vagy a hivatalos nyelven jelenik meg ugyan, azonban nem megfelelő 
minőségű fordításban, ami valószínűsíthetően megnehezíti a tájékoztatás megértését;  

- a bináris opciókba történő befektetéssel társuló lehetséges előnyöket hangsúlyozó tájékoztatás, 
amely azonban nem tér ki a vonatkozó kockázatok tisztességes és kellő hangsúllyal történő 
ismertetésére, mindezzel azt sugallva, hogy ezek a spekulatív termékek valamennyi befektető 
számára alkalmasak vagy megfelelőek, illetve, hogy meglehetősen könnyű hozamot realizálni. Ilyen 
tájékoztatásnak minősülnek a következő kijelentések: „A bináris opciós kereskedés olyan, mint az 
egyszeregy”; „Sohasem volt még ennyire könnyű kereskedni”, „Kezdjen kereskedői karriert most”, 
„Nyerjen akár 85 %-os hozamot percenként”, „95 %-os hozam néhány perc alatt”, és „Mit tud 1 perc 
alatt? Kereskedjen bináris opciókkal és duplázza meg pénzét!”. 

 
A fentiekben részletezett, a bináris opciókhoz kapcsolódó marketing- és forgalmazási gyakorlatok 
ugyancsak alátámasztják a bináris opciók Kereskedéséhez kapcsolódó jelentős befektetővédelmi aggályok 
fennállását. 
 
F)  A pénzügyi rendszerbe vetett bizalom 
 
A bináris opciók összetettségének mértéke és átláthatóságának hiánya, a termék várt negatív befektetői 
hozama, az észszerű befektetési cél hiánya, a marketing- és forgalmazási tevékenység félrevezető és 
agresszív jellege, a szolgáltatóknál jelentkező összeférhetetlenség, továbbá a potenciális veszteségek 
nagysága együttesen azt eredményezi, hogy a lakossági ügyfelek elveszítik a pénzügyi rendszer iránti 
bizalmukat.  
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Figyelemmel arra, hogy igen nagy annak a valószínűsége, hogy az ügyfelek a bináris opciókkal kapcsolatos 
ügyleteken veszteséget realizálnak, azok a befektetők, akiknek nincs egyéb tapasztalatuk a pénzügyi 
eszközökbe történő befektetési terén, és akiket a bináris opciókat kínáló szolgáltatók agresszív marketinggel 
nyertek meg, azt a következtetést vonhatják le, hogy valamennyi pénzügyi eszköz olyan, mint ezek a 
termékek. A bináris opciókat kínáló szolgáltatók lakossági ügyfeleinek, valamint magával a termékekkel 
kapcsolatos panaszok nagy számára tekintettel az aggály még jelentősebb. 
 
III.1.2.  Az ESMA által megállapított, az intervenciós intézkedés hatálya alá nem tartozó kivételek 
 
A 2018/795 Határozatban bevezetett intervenciós intézkedés megújítása során az ESMA megvizsgálta, hogy 
van-e olyan új információ, amely alapján az intézkedés hatálya alá tartozó bizonyos termékeket az 
alkalmazás megújított időszakában mentesíteni kell olyan jellemzőik miatt, amelyek nem adnak okot a 
2018/795 Határozatban meghatározott jelentős befektetővédelmi aggályra. Ebben a vonatkozásban olyan 
információk jutottak az ESMA birtokába, amelyek szerint azok a típusú bináris opciók,  

- amelyek kellően hosszú futamidővel rendelkeznek,  
- amelyekhez tájékoztatót mellékelnek és  
- amelyek teljes mértékben fedezettek a szolgáltató vagy a szolgáltatói csoporthoz tartozó egyéb 

szervezet által,  
valószínűleg nem adnak okot a 2018/795 Határozatban meghatározott jelentős befektetővédelmi aggályra. 
Ilyen típusú bináris opció például az inline-warrant, amely ezen feltételek mindegyikének eleget tesz. 
 
Mivel a bináris opció e speciális típusának összetettségi foka általában hasonló a tágabb értelemben vett 
bináris opcióhoz, a minimális futamidő követelménye a befektetők számára enyhíti az összetettség és a 
nehéz átláthatóság negatív hatásait. A tágabb értelemben vett bináris opciók rövid futamidejével 
ellentétben a kivétel alá tartozó bináris opciók esetében a befektetők a termék első kibocsátásától számított 
90 vagy több napos időszaka alatt megfelelően tájékozódhatnak a piacról. A 90 napos vagy hosszabb 
futamidő ugyanis csökkenti azoknak a gyakran ismételt spekulatív ügyleteknek a veszélyét, amelyek 
súlyosbítják a veszteséget és összefüggésben állnak a függőség kialakulásával. 
 
A bináris opciók egyik sajátos jellemzője a bináris opciókat kínáló szolgáltatók és az ügyfeleik közötti 
összeférhetetlenség, amely jelentős mértékben hozzájárul a potenciálisan káros következményekhez és 
súlyosbítja a befektetők által realizálható hozamok és a veszteség kockázata közötti egyenlőtlenséget. 
Néhány vállalkozás azonban olyan bináris opciókat kínál, amelyek futamidejük alatt teljes mértékben 
fedezve vannak a piaci kockázatokkal szemben. Amennyiben az ilyen fedezeti tevékenység bináris opció 
nyújtásához kapcsolódik és azt a szolgáltató vagy a szolgáltatói csoporthoz tartozó egyéb szervezet végzi, 
valamint, ha a bináris opción – az előre meghirdetett jutalékon, tranzakciós díjon és kapcsolódó díjakon 
kívül – a csoporthoz tartozó egyik szervezetnek sincs nyeresége vagy vesztesége, a szolgáltató és az ügyfél 
közötti összeférhetetlenség jelentősen csökken. Ebből kifolyólag a bináris opcióból származó nettó 
nyereséget elsősorban nem az határozza meg, hogy az kifizetődik-e vagy sem. Mindezekből fakadóan az 
ilyen típusú bináris opciók esetében a fedezeti tevékenységet végző szolgáltatók nincsenek ösztönözve a 
mögöttes árak téves jelentésére vagy az ügyféllel szembeni spekulációra. 
 
Az ESMA által felülvizsgált bizonyítékból kiderül, hogy a fedezeti tevékenységet magában foglaló üzleti 
modellek összhangban állnak a kellően hosszú futamidejű bináris opciós kínálatokkal, szemben a fedezeti 
tevékenységet nélkülöző és rövid futamidővel rendelkező üzleti modellekkel. Azok az illetékes nemzeti 
hatóságok, amelyek olyan piacokat felügyelnek, ahol fedezeti tevékenységet végző szolgáltatók hosszú 
futamidejű bináris opciókat kínálnak, megerősítették, hogy az ilyen termékek vonatkozásában nem 
azonosítottak az egyéni lakossági ügyfeleknek okozott jelentős károkat. Ezen túlmenően az illetékes BaFin-
hoz nem érkezett befektetői panasz az inline-warrantokkal kapcsolatban. 
 
A fentieken túl ebben az összefüggésben az a követelmény, miszerint a lakossági befektetők számára 
nyújtott bináris opciókhoz jóváhagyott tájékoztatót kell mellékelni – az értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv 
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módosításáról szóló 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban 
– az átláthatóság minimumszintjét szándékozik biztosítani ezeknél a hosszabb futamidejű termékeknél. 
Mindez lehetővé teszi azt, hogy e termékek lakossági ügyfelek részére történő Kereskedése vonatkozásában 
a szolgáltatóval kapcsolatban előírt információ – ideértve annak üzleti modelljét és pénzügyi kimutatásait 
– valamint a termék kockázatai és jellemzői elérhetők legyenek a befektetők számára. Az előbbieken túl 
megállapítható, hogy a hivatkozott tájékoztató az illetékes nemzeti hatóság ellenőrzésének tárgyát is 
képezi. 
 
A fent említett információkon túl nincsenek termékspecifikus bizonyítékok arra vonatkozóan sem, hogy a 
kellően hosszú futamidejű, tájékoztatóval együtt kínált és a szolgáltató vagy a szolgáltatói csoporthoz 
tartozó egyéb szervezet által fedezett bináris opciókkal kapcsolatos forgalombahozatali és forgalmazási 
tevékenységek agresszív forgalombahozatali gyakorlatokból és félrevezető marketingkommunikációból 
állnának. 
 
Míg a kritériumok bármelyikének önmagában való fennállása nem lenne elegendő a befektetői veszteségek 
kockázatának elhárítására, az ESMA részére a megújítási időszakban új bizonyíték állt rendelkezésére arra 
nézve, hogy a jóváhagyott tájékoztatóval, a kellően hosszú futamidővel rendelkező, valamint a szolgáltató 
vagy annak csoportjához tartozó szervezet általi teljes mértékben fedezett bináris opció valószínűleg nem 
ad okot a 2018/795 Határozatban meghatározott jelentős befektetővédelmi aggályra. Az előbbiek 
következtében a korábbiakban hivatkozott három kritériumnak együttesen megfelelő bináris opciókat – az 
ESMA álláspontja szerint – kifejezetten ki kell zárni a termékintervenciós intézkedés hatálya alól. 
 
A fentieken túl az ESMA a 2018/795 Határozat felülvizsgálata során olyan létező termékekről is 
információkhoz jutott, amelyeknél a befektető a futamidő végén két előre meghatározott, a kezdeti 
befektetésnél nem kisebb összegű kifizetés közül az egyiket kapja. Az ilyen típusú bináris opciónál a kifizetés 
lehet a magasabb vagy az alacsonyabb összeg is, de a befektető egyik esetben sem vesztene pénzt a 
termékbe való teljes befektetéséhez képest. A 2018/795 Határozat azokat a termékeket célozza meg, 
amelyek azzal a kockázattal járnak, hogy a befektetőket a termékbe való teljes befektetéshez képest 
jelentős veszteségek érnék. Az előbbiekre figyelemmel a jogbiztonság érdekében – az ESMA álláspontja 
szerint – a termékintervenciós intézkedés hatálya alól ugyancsak ki kell zárnia azokat a termékeket, amelyek 
kifizetési struktúrája nem teszi ki kockázatnak a befektető tőkéjét. 
 
Mindezekre figyelemmel az ESMA a 2018/1466 Határozatban megállapította, hogy a fentiekben hivatkozott 
bináris opciók esetében nem állapítható meg a jelentős befektetővédelmi aggály, amelyre figyelemmel az 
ilyen típusú bináris opciókat egyúttal kivette a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő 
Kereskedésének tilalmára vonatkozó termékintervenciós intézkedés hatálya alól. 
 
III.1.3.  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 előírtakkal részben azonos kritériumok és tényezők értékelését írja elő. 
 
Figyelemmel arra, hogy – a jelen határozat indokolásának II. pontjában részletezettek alapján – nincs olyan 
hazai szolgáltató, amelynél a bináris opciók a lakossági ügyfélkör számára elérhetőek lennének, továbbá 
arra, hogy a befektetővédelmi aggály MNB részéről történő megállapításának alapja az ESMA számára 
figyelembe veendő kritériumokkal részben azonos, az MNB a bináris opciók Kereskedésével kapcsolatos 
jelentős befektetővédelmi aggály fennállásának megállapíthatósága terén a 2018/795 Határozatban és a 
2018/2064 Határozatban foglalt elemzéseket vette alapul. Az előbbiek alapján az MNB a tárgyi kérdésben 
az ESMA megállapításaival egyező tartalmú következtetésekre jutott, azaz a bináris opciók Kereskedése 
kapcsán – a jelen határozat indokolásának III.1.2. pontjában meghatározott bináris opciók kivételével – 
megállapíthatónak tartja a jelentős befektetővédelmi aggály fennállását. 
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A fentieken túl az MNB a jelen határozat indokolásának III.1.2. pontjában hivatkozott bináris opciókat, 
illetve azok kockázatait és a kapcsolódó befektetővédelmi szempontokat az ESMA 2018/1466 Határozatban 
kifejtett megállapításaival egyezően ítélte meg, amely folytán a jelen határozat rendelkező részének II. 
pontja szerint, az ott meghatározott bináris opciókat kivette a bináris opciók lakossági ügyfelek részére 
történő Kereskedésének tilalmára vonatkozó termékintervenciós intézkedés hatálya alól. 
 
III.2.  A bináris opcióra vagy a bináris opcióval 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 Tilalmazó 
Határozatok meghozatalakor mérlegelte, hogy adott pénzügyi eszközre vagy tevékenységre vonatkozó 
jelenlegi uniós jog szabályozási követelményei kezelik-e a bináris opciók 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 2018/795 Határozat ismertet. A 2018/795 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 
a közzététellel kapcsolatos szabályok – köztük a költségekről szóló részletesebb tájékoztatások – 
önmagukban egyértelműen nem elegendőek a bináris opciók Kereskedése kapcsán felmerülő összetett 
kockázatok kezelésére. 
 
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. 
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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 
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 bináris opciókkal (különösen összetettségükkel, kockázatosságukkal és negatív elvárt 
hozamukkal) kapcsolatos befektetővédelmi aggályok bemutatása alapján egyértelmű, hogy a befektetői 
hátrányok nem tarthatók teljes és megfelelő kontroll alatt e szabályok puszta alkalmazásával. A szolgáltató 
ugyanis a jogszabály szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése esetén sem hívja fel kellően az ügyfelek 
figyelmét az e termékekbe történő befektetés konkrét következményeire (a negatív elvárt hozamra) és nem 
kezeli azokat az aggályokat, amelyek a termék eredendő tulajdonságaiból fakadnak. 
 
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 ismertetésének módszertanát 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. Ez a közzététel azonban nem 
kellően hívja fel a lakossági ügyfelek figyelmét különösen a bináris opciókba történő befektetés 
következményeire. Például a teljesítménymutató mindig egy-egy bináris opcióhoz kapcsolódik, nem jelzi az 
ügyfélnek, hogy az ügyfélszámlák összesen hány százaléka veszteséges. Összegezve tehát kijelenthető, hogy 
a közzététel-alapú szabályozói megoldás nem megfelelő e termékek esetében, amelyek egyebekben már 
önmagukban is alkalmatlanok lakossági ügyfeleknek. 
 
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 bináris opciókat kínáló 
szolgáltatóknak 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 portfóliókezelésre 
vonatkoznak, emiatt rendszerint nincs jelentőségük a bináris opciók Kereskedése kapcsán. A bináris opciók 
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 
terjedelmét is korlátozta. A MiFID II 25. cikk (3) bekezdése előírja, hogy a bináris opciókat kínáló 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 
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ügyfél számára. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a termék nem megfelelő, erre az ügyfelet 
vagy potenciális ügyfelet figyelmeztetnie kell. A bináris opciók 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 2018/795 Határozatban ismertetett befektetővédelmi aggály eloszlatására. Az ESMA 
megállapítása szerint a jelenlegi szabályozói követelmények szerinti alkalmassági és megfelelőségi tesztek 
tehát valószínűleg nem tudják olyan módon megakadályozni a lakossági ügyfelek bináris opciókban 
folytatott kereskedését, hogy azzal kezeljék a jelentős befektetővédelmi aggályokat. 
 
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 képesek lennének-
e a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő Kereskedésével kapcsolatban azonosított aggályok 
közül legalább néhányat kezelni. 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 befektetőknek szóló figyelmeztetéseiben, 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 bináris opciók 
Kereskedése kapcsán bemutatott befektetővédelmi aggály. Az előbbiek tehát egyértelműen rávilágítanak 
arra, hogy ezek a követelmények nem tudják kezelni az azonosított aggályokat. 
 
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 (köztük a bináris opciókat 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 
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forgalmazási stratégiája 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 bináris opciókat kínáló szolgáltatóknak ismerniük és érteniük kell az általuk kínált vagy ajánlott pénzügyi 
eszközöket, továbbá a szolgáltatóknak fel kell mérniük, hogy megfelel-e az eszköz azon ügyfél igényeinek, 
akinek befektetési szolgáltatásokat nyújtanak, figyelembe véve a végső ügyfelek azonosított célpiacát is. Az 
előbbiek folytán a szolgáltatók kizárólag akkor ajánlják vagy javasolják a pénzügyi eszközöket, ha az az ügyfél 
érdekét szolgálja. 
 
A fentieken túl a nem saját maguk által kialakított pénzügyi eszközöket forgalmazó 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 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. Az előbbiekben hivatkozott 
termékirányítási követelmények célja, hogy leszűkítse azokat az ügyféltípusokat (azaz a célpiacot), akik 
számára megfelelőek a pénzügyi eszközök, és akik részre azokat – éppen emiatt – forgalmazni kellene. 
Figyelembe véve a bináris opciók jellemzőit (nagymérvű veszteség, negatív elvárt hozam, rövid futamidejű 
szerződések, bonyolult árazási struktúrák és észszerű befektetési célok általános hiánya), mind az illetékes 
nemzeti hatóságok, mind az ESMA arra az egyező véleményre jutott, hogy a bináris opciók tekintetében 
nem határozható meg pozitív lakossági célpiac. Számos vállalkozás – a MiFID II és a termékirányítási 
követelmények végrehajtása ellenére – továbbra is forgalmazza a bináris opciókat a lakossági piacon. 
 
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 bináris 
opciókon. Mindezekre figyelemmel további intézkedésre van szükség a bináris pociók Kereskedése kapcsán 
felmerülő veszélyek kezelésre érdekében. 
  
III.2.2.  Az MNB megállapításai 
 
Az MNB megállapította, hogy a 2018/795 Határozatban foglalt korlátozás hatálybalépése 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 bináris 
opciók 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 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 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. 



Törvény által védett titkot tartalmazhat! 18 

cikke által rögzített termékintervenciós tagállami hatósági hatáskör végrehajtásához kapcsolódnak, 
tartalmukat tekintve nem minősülnek új, a bináris opciók 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 bináris opciók Kereskedésben rejlő kockázatokat. Az előbbieken túl 
megállapításra került, hogy a bináris opciók 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 
 
Figyelembe véve az azonosított jelentős befektetővédelmi aggályok nagyságát és természetét, az ESMA 
véleménye szerint szükséges és arányos átmenetileg betiltani a bináris opciók lakossági ügyfelek részére 
történő Kereskedését. Ez a tiltás az aggályokat úgy kezeli, hogy megfelelő és egységes szintű védelmet nyújt 
a bináris opciókkal kereskedő lakossági ügyfeleknek az Unióban. Az előbbieken túl az intézkedés nem fejt ki 
sem a pénzügyi piacok hatékonyságára, sem a befektetőkre olyan kedvezőtlen hatást, amely – a lépés 
előnyeihez viszonyítva – aránytalan lenne. 
 
Annak érdekében, hogy az ESMA felmérje hogyan és milyen mértékben jelentenek kockázatot a bináris 
opciók a befektetővédelemre, elemzést készített a befektetői hozam eloszlásáról. Az elemzés az 
alábbiakban részletezett két fontos jellemzőt azonosított:  
 
Az egyik jellemző a bináris opciókban rejlő kockázat magas szintje, azaz a bináris opciók azon általános 
tulajdonsága, hogy a befektető valószínűleg elveszíti a teljes befektetett összeget. A második tulajdonság a 
termék negatív elvárt hozama, amely ebben az összefüggésben a veszteségek lényeges forrásának 
tekinthető és egyúttal valamennyi bináris opció tulajdonsága. A pénzügyi befektetésektől eltérően ezek a 
szerződések jellemzően rövid futamidejűek és nem nyújtanak részesedést a mögöttes eszköz értékének 
növekedéséből. A hagyományos opciókkal ellentétben – amelyeket gyakran alkalmaznak fedezeti célú 
ügyletekben – a bináris opciók akkor nyújtanak rögzített kifizetést, ha egy meghatározott esemény 
bekövetkezik. Ezzel szemben a hagyományos opció esetén a kifizetés – abban az esetben, ha az opció 
árfolyam feletti értékű (nyereséges) – a mögöttes eszköz árában bekövetkező változás függvénye (azaz a 
kifizetés változó). A termékeknek ez a lényegi jellemzője korlátozza a termék fedezeti eszközkénti 
felhasználhatóságát. Ezzel szemben az egyéb típusú opciókat azon eszköz árának kiegyenlítésére vagy 
korlátozására használják, amellyel szemben az adott vállalkozásnak közvetlen kitettsége áll fenn. 
 
A bináris opciók jellemzően rövid futamideje lehetővé teszi továbbá, hogy a befektető egymást követően 
nagyobb számú ügyletet bonyolítson le. Az előbbi tényező és a negatív elvárt hozam összességében fokozza 
annak a valószínűségét, hogy minél több ügyletbe kezd a befektető, annál nagyobb halmozott veszteséget 
szenved el. Ez az ismétlődő negatív elvárt hozamú kereskedés statisztikai tulajdonsága. Ezzel 
összefüggésben fontos megjegyezni, hogy a negatív elvárt hozam – mivel az a szolgáltató elvárt 
nyereségének forrása – a szolgáltató üzleti modellje szerves részének tekinthető. A bináris opció ugyanis 
arra kötelezi a szolgáltatót, hogy rögzített összeget fizessen a befektetőnek, ha egy meghatározott esemény 
bekövetkezik, tehát a szolgáltató akkor nyereséges, amennyiben a befektető veszteséges. Az előbbieken túl 
az is lehetséges, hogy a szolgáltató további díjakat számít fel az ügyfél részére. 
 
A bináris opciók hozameloszlásának ESMA részéről elvégzett elemzése összhangban áll az illetékes nemzeti 
hatóságok által szolgáltatott adatokkal: a hivatkozott elemzés összességében arra világít rá, hogy bináris 
opciók Kereskedése során a kisbefektető nagy valószínűséggel elveszíti befektetése jelentős részét (gyakran 
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teljes egészét), továbbá, arra, hogy nagy a negatív elvárt hozam kockázata. Ezek a tulajdonságok 
kiegészülnek a bináris opciók termékjellemzői közé sorolható általános összetettséggel, az átláthatóság 
hiányával, a rossz marketing- és forgalmazási gyakorlatokkal, továbbá a termék jellegéből adódó 
összeférhetetlenséggel. Ezek a tulajdonságok együttesen a jelenlegi és a jövőbeli lakossági ügyfelek 
veszteségeinek fő forrásai. Az előbbiek folytán összességében megállapítható, hogy nincs olyan megfelelő 
előny, amely az előbbiekben részletezett hátrányokat kompenzálni tudná. 
 
Az ESMA álláspontja szerint a bináris opciókkal kapcsolatos nem kötelező jellegű szabályozó eszközök 
eredményessége elérte a határát. A korábbiakban ismertetett felügyeleti irányelvek és a szabályozói 
követelmények ellenére a bináris opciók a lakossági ügyfelek kárára megvalósuló Kereskedése tovább 
folytatódott az elmúlt években. Emiatt – az ESMA álláspontja szerint – a bináris opciók valamennyi 
típusának (függetlenül attól, hogy kereskedési helyszínen forgalmazzák-e őket vagy sem) a lakossági 
ügyfelek részére történő Kereskedését tiltó intervenciós intézkedések megfelelően kezelik a 
befektetővédelmi kockázatokat. 
 
Az ESMA részéről a Kereskedés lakossági ügyfelek részére történő tilalmazásán túl kevésbé megszorító 
intézkedések – például e termékek tanácsadási szolgáltatás keretében történő értékesítése és forgalmazása 
– is megfontolás tárgyát képezték. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy ezek a termékek jellegüknél fogva, 
nem alkalmasak lakossági ügyfeleknek, az ilyen intézkedések eseti mérlegelés tárgyát képeznék, ami terhet 
jelentene mind a szolgáltatóknak, mind a nemzeti illetékes hatóságoknak. Az előbbi mérlegelés eredménye 
– az ilyen termékek jellemzői miatt – ugyanakkor nem térhetne el lényegesen az ESMA által javasolt, a 
bináris opciók Kereskedésének tilalmára vonatkozó intézkedéstől. Az előbbieken túl az ESMA részéről 
felmerült a bináris opciók minimális futamidejének meghatározása, mint lehetséges intézkedés. Azonban 
ez az intézkedés sem változtatja meg a bináris opciókkal kapcsolatos főbb aggályokat. Különösen a termék 
árazási szerkezetéből adódik, hogy a befektetők átlagban negatív elvárt hozamot realizálnak anélkül, hogy 
egyértelmű ellentételező előnyökben részesítenék őket (például hagyományos opciók alkalmazása fedezeti 
ügyletekben). 
 
Az ESMA továbbá fontolóra vette a szigorúbb intézkedések bevezetését is, nevezetesen a tilalom 
kiterjesztését a bináris opciók nem lakossági ügyfelek részére történő fogalomba hozatalára, 
forgalmazására és értékesítésére is. Az előbbiek kapcsán ugyanakkor megállapításra került, hogy nem 
bizonyítható, hogy az ezekkel termékekkel kereskedő befektetési vállalkozások a nem lakossági ügyfeleket 
is céloznák. Az előbbiek folytán a szakmai befektetők és elfogadható partnerek – akik mindenképpen jobban 
fel tudják mérni a pénzügyi termékek technikai tulajdonságait – irányába továbbra is fennáll a bináris 
opciókkal történő Kereskedés lehetősége. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a lakossági ügyfelek is, akik 
elegendő ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy szakmai befektetőkként való besorolásukat 
kérjék. 
 
A szolgáltatók amiatt, hogy üzleti tevékenységüket és ügyfeleiket más pénzügyi eszközök és termékek felé 
kell orientálniuk, valószínűleg pénzügyi következményekkel és költségekkel szembesülnek. Az ESMA szerint 
ugyanakkor az azonosított befektetővédelmi aggályok megoldásából adódó nyereség jelentősebb, mint az 
intézkedések lehetséges kedvezőtlen hatása. A bináris opciók Kereskedésének tilalma kapcsán ugyanis az 
alábbi főbb előnyök emelhetők ki: 

- a nem megfelelő értékesítés kockázatának és a kapcsolódó pénzügyi következmények csökkenése 
fontos nyereség a lakossági ügyfelek és a pénzügyi piacok egésze számára;  

- a szabályozói és felügyeleti arbitrázs kockázatának csökkenése a különböző szervezetekben és 
jogrendszerekben;  

- a lakossági ügyfelek pénzügyi piacokba vetett bizalmának helyreállítása. 
 
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 bináris opciók Kereskedésével összefüggésben feltárt és a korábbiakban ismertetett 
befektetővédelmi aggály jelen határozat rendelkező részében foglalt intézkedéssel történő kezelésének 
előnyei meghaladják a bináris opciókat kínáló szolgáltatókat érintő várható lehetséges következményeket. 
Az előbbieket nagymértékben alátámasztják a bináris opciók alapvető jellemzői – így a nagymérvű 
veszteség, a negatív elvárt hozam, a rövid futamidejű szerződések, a bonyolult árazási struktúrák, valamint 
az észszerű befektetési célok általános hiánya –, továbbá ebből fakadóan annak ténye, hogy a bináris opciók 
tekintetében nem határozható meg pozitív lakossági célpiac. Az előbbieken túl ugyanakkor az MNB – a 
2018/1466 Határozatban foglaltakkal összhangban – a jelen határozat indokolásának III.1.2. pontjában 
meghatározott bináris opciók vonatkozásában nem tartotta szükségesnek a Kereskedés tilalmát, amelyre 
és az arányosság követelményére is figyelemmel – a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában 
foglaltak szerint – ezen bináris opciókat kivette a Kereskedést tiltó termékintervenciós intézkedés hatálya 
alól. 
 
Mindezeket összegezve az MNB, az általa lefolytatott mérlegelés eredményére figyelemmel, a bináris 
opciók lakossági ügyfelek részére történő Kereskedését tiltó – 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 2018/1466 Határozatban szereplő intézkedésekkel megegyező 
tartalmú – termékintervenciós intézkedésekkel kapcsolatban megállapította, hogy nincs a 
termékintervenciós intézkedésekkel kapcsolatban jelentősen érintett tagállam, tekintettel arra, hogy nincs 
olyan hazai szolgáltató, amelynél lakossági ügyfelek – ebből fakadóan mind a hazai, mind a Magyarország 
területén kívüli lakóhellyel rendelkező lakossági ügyfelek – számára a bináris opciók elérhetők lennének. 
 
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 2019/509 
Határozatba foglalt átmeneti korlátozó intézkedései 2019. április 2. napjától számított három hónapos 
időtartamig az Európai Unió területén szolgáltatást nyújtó valamennyi bináris opciókat kínáló szolgáltatóra 
kiterjedtek. Az előbbiek folytán ezen intézkedések valamennyi, az Unió területén bináris opciók 
Kereskedését végző tagállami szolgáltatóra nézve egyenlő mértékű kötelezettségeket jelentettek. 
 
Figyelemmel arra, hogy az MNB a jelen határozatban a 2019/509 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 bináris opciók Kereskedését végző szolgáltatók részére. 
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III.6.  Konzultáció a mezőgazdasági árupiacok felügyeletéért, igazgatásáért és szabályozásáért felelős 
hatóságokkal [MiFIR-rendelet 42. cikk (2) bekezdés f) pontja] 
 
Tekintettel arra, hogy a 2018/795 Határozattal és a 2018/1466 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 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 
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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. 
 
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, továbbá a hazai szolgáltatók felett gyakorolt folyamatos 
felügyeleti tevékenység eredményeként nem jutott olyan információk birtokába, amely a 2018/795 
Határozatban kifejtett befektetővédelmi aggályokat megcáfolná. Minderre, valamint a jelen határozat 
indokolásának III.1.3. pontjában részletezettekre tekintettel – alapul véve a 2018/795 Határozattal és a 
2018/1466 Határozatban foglalt elemzéseket és következtetéseket – az MNB megállapította, hogy a bináris 
opciókkal való 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 bináris 
opciók Kereskedésben rejlő kockázatokat. Az előbbieken túl továbbá megállapításra került, hogy a bináris 
opciók Kereskedéséhez kapcsolódó kockázatokat és aggályokat a meglévő jogszabályi követelmények 
felügyeletének vagy végrehajtásának javításával sem lehetne hatékonyabban kezelni. 
 
A fentiek alapján az MNB a bináris opciókkal való Kereskedés jelen határozat rendelkező része szerinti 
tilalmát 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 intézkedések nem jelentenek súlyos fenyegetést a mezőgazdasági 
árupiacok szabályos működése és integritása szempontjából, továbbá nincs a jelen határozat szerinti 
intézkedésekkel jelentősen érintett másik tagállam, tekintettel arra, hogy nincs olyan hazai szolgáltató, 
amelynél a bináris opciók akár a hazai, akár a külföldi lakossági ügyfelek számára elérhetők lennének. 
 
Az MNB a MiFIR-rendelet 42. cikk (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a jelen határozat 
rendelkező részében foglalt intézkedés 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. 
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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. § 
(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. 
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