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a p6nziigyiszervezetek

Ajiinliis
figyfeleikkel 6s partnereikkel szembenimagatartiisiir6l

PREAMBULUM

A pdnziigyi intdzmdnyrendszerrel szembeni bizalom alapvet6 fontossdgri a

gazdasdtg mijkoddse 6s fejl6ddse

szempontjdb6l. Az egyes pdnzrigyi intdzm6nyek kozvetit6 szereprikb6l fakad6an kapcsolatban :illnak a gazdasfgi
dlet szinte minden szereplcijdvel, l6nyeges befolydssal lehetnek iigyfeleik ds partnereik hosszri t:ivri dont6seire ds
ezen keresztril a gazdasdg fenntarthat6 fejl6ddsdre ds tdgabb kornyezetr.inkre.
A Magyar Bankszovetsdg fontosnak tartja az onszab5lyozdst, ezdrt a Iegjobb piaci gyakorlatb6l kiindulva alkotta
meg az iigyfelekkel ds egydb partnerekkel szembeni magatartdsok alapelveit lefektet6 jelen K6dexet.
A Kddex nem szabdlyozza kcizvetlenril a pdnzugyi intdzmdnyek Sltal alkalmazott kereskedelmi gyakorlatot, ez6,rl
nem min6sril a tisztessdgtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmiir6l sz6l6 zoo8. dvi XLVIl. torvdny szerinti
magatart:isi k6dexnek.

Az etikus pdnzrigyi kultfra ercjsitdse melletti elkotelezettsdggel osszhangban a jelen Kddexben osszefoglalt
drtdkrend az rigyfelek ds a partnerek drdekeit figyelembe vevS keretrendszerkdnt kivdnja szolg;ilni a pdnzugyi
intdzmdnyek novekeddsdt 6s a gazdasi5gi fejl6ddst lehet6v6 tev6 p6nzrigyi szolgdltat;isok felel6ssdgteljes
nyfjt6siit.
A K6dexben lefektetett elvek tovdbb kivdnj6k ercjsiteni az eldgedett fogyaszt6kdrt folytatott piaci versenyt, a
pdnziigyi szolgiiltat;isok min6sdgdt ds a teljes pdnzugyi szfera j6 hirnevdnek meg6rzdsdt. A pdnzrigyi szektor j6
hirnevdnek 6s sikeressdgdnek biztosltiisa az cisszes piaci szereplcj kozos 6rdeke, a Bankszovetsdg tagjai ez6rt
miikoddsuk sordn a Kddexben megfogalmazott elveknek megfelel6en jiirnak el.

A K6dexben foglalt normdkat minden esetben az adott intdzmdny belsci szabdlyzataival 6s utasitdsaival egyutt
kellfigyelembe venni.

A K6dex szem6lyi 6s tiirgyi hatiilya
A Kddex hatdlya a Bankszovetsdg tagjaira 6s a tagok dltal vdgzett minden tevdkenysdgre kiterjed.

AIAPELVEK

A)

Jogszerfis6g

A hatdlyos fogszab6lyi el6iriisoknak, az rin. 6nszab6lyoz6 testuletek (pl. KELER, Budapesti Ertdktc5zsde, Magyar
Forex Tdrsas69) szab6lyzatainak 6s a tagint6zmdnyek sajiSt bels6 szabiilyzatainak, utasit5sainak betart5sa ds
betartatdsa az intdzmdnyekkel szembeni alapvetci elv5r6s. Az int6zm6nyek minden szriksdges intdzkeddst
megtesznek annak 6rdekdben, hogy munkatdrsaik is megismerj6k a rdjuk vonatkoz6 szabdlyokat, 6s azoknak
megfelel6en jSrjanak el.

Amennyiben bizonyos nemzetkozi ugyletekre a magyar jogszabdlyokndl, vagy az adott banki szabdlyokndl
szigonibb elcjiriisok vonatkoznak, f6szabdly szerint - ha az nem ellentdtes a magyar jogi szabiilyozdssal - a
szigor[bb elcjiriSsoknak kell megfelelni.

Az rigyfelek, a piacok ds a bankrendszer biztonsaigos mfikoddsdnek vddelmdben speciailis kovetelmdnyek
vonatkoznak a pdnzugyi szektorra, krilonosen:

Az Uzleti- a bank- a biztositiisi titok €s az drtdkpapirtitkok, szem6lyes adatok, valamint a jogszab6lyi vddelmet
dlvez1 bels6 inform;icidk megfelelcj kezeldse kiemelt kotelezettsdg. Az intdzmdnyek a veliik kapcsolatba keriilcj
rigyfelek, partnerek adatait bizalmasan, a szemdlyes vagy uzleti adatokra, bank-, biztositdsi- ds drtdkpapir titokra
vonatkoz6 rendelkezdsek megtart:isiival kezelik.
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Tilos a bennfentes kereskedelem ds a piacbefoly:isoli5s. Az intdzmdnyek megfele16 kontroll-mechanizmusokat

miikodtetve minden Iehetsdges intdzkeddst megtesznek annak drdekdben, hogy a tudomdsdra jutott
bennfentes informiicidt - annak nyilvainossdgra keriildsdig - senki ne hasznSlhassa fel arra, hogy sajdt iigyleteivel
kapcsolatban elcinyhciz jusson, legyen az kozvetlen m6don, vagy harmadik szemdly bevon6sdval tortdn6
Ugyletkot6s. A bennfentes informdci6 nem tovaibbithatd harmadik fdl feld.

Az intdzmdnyek nem k6tnek olyan rigyletet vagy nem tesznek kozzd tudatosan olyan informdci6t, amely a
pdnzugyi eszkozok piacdr6l vagy drfolyamdrdl fdlrevezetci jelzdseket ad, vagy mds mddon megt6veszt6.

Az intdzm6nyek megbizonyosodnak ugyfeleik ds uzletfeleik szemdlyazonossdgdr6l, megismerik az ugyfeleik
tevdkenysdg6t ds az iSltaluk kotni kivdnt rigyletek jellemz6it, rendszeresen ellen6rzik a banki folyamatokat, ds
mindent megtesznek annak drdekdben, hogy szolgiiltatdsaikat illegiilis rlzleti tev6kenysdghez, mint pdlddul a
terrorizmus finanszirozdsa, a p6nzmos6s vagy egydb btintetend6 cselekmdny ne hasznSlhassdk fel, gyan( esetdn
megteszik a szilksdges intdzkeddseket. Az intdzmdnyek figyelembe veszik a nemzetkozi ds nemzeti hatdsiigok ds
szervezetek kereskedelmi korldtozdsokkal kapcsolatos el6irdsait ds szankcidit.
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Az intdzmdnyek a relevdns informSci6k korrekt ds iitlSthat6 m6don trjrtdnci 6taddsiit szem elcitt tartva,
tisztessdges ds egydrtelmfi tiijdkoztatdst nyrijtanak szolgiiltatdsaikr6l 6s termdkeikr6l.
Az intdzmdnyek a beszSmoldk ds nyilviintart:isok teljessdgdt, pontossdgiit ds drthetcjsdgdt, valamint a hat5ridcjre
tortdn6 elkdszi't6suket a hatSlyos szabdlyozdsi kornyezet alapjiin biztosftj6k.

Az intdzmdnyek torekszenek arra, hogy szolg:iltat6saikkal rigyfelek ig€nyeit magas szinten legyenek kdpesek
kiszolgdlni. Ezen alapvetcj torekvdsiik mellett az intdzmdnyek az rigyfeleik elvirdsainak val6 megfeleldsen tfl is
folyamatosan fejleszteni kfvdnjdk

a

termdkeik 6s szolgiiltatiisaik mincis6gdt.

Annak drdekdben, hogy ugyfelek tudatos ds megalapozott dontds6t tiimogassiik, az intdzmdnyek tcirekszenek az

egyedi igdnyeknek megfelel6 tdjdkoztatdsra, kozdrthet6 termdkek ds szolgSltatiisok kialakitiisiira, ds
vonatkoz6 termdkkockdzatokr6l sz6l6 kiegyensrilyozott felviliigositiis biztosit:is;ira.
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D)

Szakdrtelem

Szakmai feladatait minden intdzm6ny

a lehetd Iegmagasabb szinvonalon,

szakszeruien,

a

vonatkoz6

szabdfyoknak ds itzleti etikai elviiraisoknak megfelelc5en vdgzi. Ez alatt valamennyi szriksdges engeddly megl6tdt,
a megfelel6 szaktud:ist ds a kellcj infrastruktrirdt is drteni kell.

Az tigyfelek elvdrdsainak tisztessdges kiszolg;ildsa 6rdekdben kiz;irdlag olyan termdkek ds

szolgSltateisok

kiniilhatdak, amelyeket professzionSlis m6don tud az intdzmdny ny(jtani. A kin;ilt termdkek ds szolgiSltat:isok
kordr6l ds jellemz6irc5l az rigyfdlkapcsolati munkatdrsaikat megfelelcien felk6szitik.

Az intdzmdnyek tevdkenysdguk sordn tSmogatjdk, segitik olyan ldgkor kialakitdsdt ds fenntart6s6t, amelyet a
tisztelet ds a tolerancia jellemez. Ugyfeleivel, partnereivel, valamint bdrmely m5s entit6ssal valS kapcsolatiiban az
intdzmdny drvdnyesitia tiszteleten ds megbecstil6sen alapul6, mdltdnyos b;in;lsmddot.
Az intdzmdnyek elutasitanak bdrminemii hiitr;inyos megkulcinboztetdst, amely vallSsi, faji, etnikai, nemi, illetve,
nemi ir:inyultsiigon vagy b:irmilyen egydb kozvetlen vagy kozvetett megkiilonboztetdsen alapul6 magatartdson
vagy mdsok kirekesztdsdn alapul.

F). .,,',i .EgYlitlmiikiid6s
Az intdzmdnyek a szerzciddses viszony egdsz idcjtartama alatt figyelembe veszik az ugyfelek mdltdnyolhat6
drdekeit.

Minden tagintdzmdny arra torekszik, hogy egyrittmtikodci ds Stliithat6 viszonyt alakitson

ki

ilgyfeleivel,

beszdllitdival, partnereivel, minden illetdkes hat6sdggal ds egydb 6llami szervvel.

G)..11.ko*upiiacJG;ikiizatti.a€ioett
Az intdzmdnyek elutasitjdk a korrupci6 ds a megveszteget6s minden megnyilvdnulSsdt, Iegyen szd jogtalan elciny
ig6ret6r6l vagy annak elfogaddsdr6l.
.

Ennek a kovetelmdnynek eleget tdve az intdzm6nyek megfelelci, megvesztegetds- ds korrupci6-ellenes belsd
szabdlyokat 6s eljdriisrendet alkalmaznak, amelyek segitsdgdvel felldpnek a megvesztegetds ds a korrupcid
minden formi5jdval szemben.

Az intdzmdnyek vdllali:ik, hogy a mrikoddsUk sordn esetlegesen felmerul6 osszef6rhetetlensdgi helyzeteket
megfelel6en kezelik az ugyfeleik 6s partnereik drdekeinek a vddelm6ben.

Az int6zm6nyek dont6seikkel befolyiisolhatjilk a tdrsadalmi ds kornyezeti fejl6ddst, ezdrt tevdkenysdgiik soriin
igyekeznek figyelemmel lenni dontdseik kozvetlen 6s kozvetett t5rsadalmi ds kornyezeti hatdsaira is. Ennek
drdek6ben a tiirsadalmi ds kornyezeti felelc5ss6gviillaliist uzletmenetiik r6szdvd tehetik, ezzel is hozzdjdrulva a
fenntarthat6 fejl6d6s megval6sitdsdhoz. Gazdasdgi stilyuk 6s erkcilcsi felel6ss6gdrzetuk indokolja, hogy egyes
t;irsadalmilag hasznos drtdkek, tevdkenys6gek mellett ki6lljanak. Ezek kozirl kiemelt prioritiiskdnt kezelik a
pdnziigyi kultrira fejleszt6s6t, kulonosen a lakossdg cingondoskod6sra ds dsszerli gazddlkodiisra neveldsdt.
Az egyes pdnziigyi intdzm6nyek tdrsadalmai felel6ssdgv6llaldsa termdszetesen elt6r6 iriiny[ ds t;irgy( lehet az
adott intdzmdny vdllalati filoz6fiiijiinak megfelel6en.
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Fenntarthat6feil6dds
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Az intdzmdnyek mfikciddsuk sordn figyelembe veszik a gazdasdgi 6s tairsadalmi kornyezetet. Tcjrekszenek arra,
hogy takardkosan ds felel6sen biSnjanak az er6forrdsokkal.

J)

Bels6 kontrotlmechanizmusok

Az intdzmdnyek t6rekszenek arra, hogy olyan bels6 vddelmi vonalakat alakitsanak ki ds mfikodtessenek, amelyek
el6segftik:

.

az intdzmdny prudens, megbizhat6 6s hat6kony, a jogszabSlyoknak ds bels6 szabdlyzatoknak ds jelen
K6dexnek megfelel6 m rlikoddsdt,

.

az intdzmdny eszkozeinek, a tulajdonosok 6s az ugyfelek intdzmdnnyel

osszefiiggc5 gazdas6gi

drdekeinek, valamint tdrsadalmi cdljainak v6delmdt,

.

az intdzmdny zavartalan ds eredmdnyes mrlikoddsdt, az intdzmdnnyel szembeni bizalom fenntartiisiSt.

Az intdzmdnyek belsci vddelmi vonalainak legfontosabb feladata, hogy preventfv ds proaktiv m6don jiiruljanak
hozz1 e cdlok teljesuldsdhez ds a jelen K6dexben foglalt elveknek val6 megfeleldshez azdltal, hogy a mrlikodds
sordn esetlegesen keletkez6 probldmiikat, hidnyossdgokat a lehet6 legkordbbi fdzisban, mdr a keletkezdsr.ikkor,
de lehet6sdg szerint mdg azt megel6zcien azonositj;ik 6s kezelik, biztositva ez Sltal a megoldds gyorsasiigSt 6s
hat6konysiigiit.
A Kddex zot6. janudr r-dn l6p hatdlyba.

Budapest, zor5. november z.
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Dr. Kovdcs Levente

F6titkiir
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