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ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSASÁG ÉRDEKELLENTÉTI POLITIKÁJÁRÓL 
 

1. Bevezetés 
 
1.1. Ennek az Összeférhetetlenségi politikának ("a Politika") az összefoglalását a befektetési 

szolgáltatásokkal összhangban Önnek (mint ügyfelünknek, vagy leendő ügyfelünknek) a rendelkezésére 

bocsájtjuk, a Beruházási szolgáltatások és tevékenységek és szabályozott piacok 2017. évi L. 87 (I)/2017 

rendelettel összhangban ("a törvény"), mely a 2014/65/EU pénzügyi eszközök piacának az irányelveit 

ülteti át (“MiFID II”). Ennek megfelelően a Goldenburg Group Limited ("a Cég") köteles megtenni 

minden ésszerű lépést az összeférhetetlenségek felderítésére és elkerülésére. 

 
A Társaság elkötelezi magát, hogy őszintén, korrekt módon, professzionálisan, és az Ügyfelei érdekeit 
szem előtt tartva jár el, a befektetési és más azokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásait pedig a fenti 
szabályozásban foglalt elvek alapján kínálja. 
 

2. Célkitűzés 
 
E dokumentum célja, hogy meghatározza a Társaság magatartását az olyan érdekellentéti esetek 
azonosításában és kezelésében, amelyek a normál üzletmenet során felmerülhetnek. Ezen felül e 
dokumentum meghatározza azokat a körülményeket, amik érdekellentéthez vezethetnek. 
 
A cég minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy azonosítsa és megelőzze és 
megakadályozza az érdek-összeférhetetlenségeket a Cég, az igazgatói, a menedzserei, az alkalmazottai, 
vagy bármilyen személy között, aki direkt, vagy indirekt módon kapcsolódik a céghez, vagy ennek az 
ügyfeleihez, illetve azokat az érdek-összeférhetetlenségeket, melyek két ügyfél között lépnek fel, a 
befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során, vagy pedig ezeknek a kombinációjaként, 
beleértve a Cég saját elszámolási struktúráját, valamint egyéb ösztönző struktúrákat. Ebből kifolyólag ez 
a politika előírja a szükséges eljárásokat, ellenőrzéseket és gyakorlatokat annak garantálására, hogy az 
érdekellentétek azonosítva, megelőzve és kezelve vannak. Abban az esetben, ha a Cég által tett lépések 
negatív hatással vannak az ügyfelek érdekére, a Cégnek ezeket az intézkedéseket egy fenntartható 
médiumon keresztül ismertetnie kell az ügyfeleivel (lásd a 10-es szakaszt), beleértve az érdekellentétek 
általános jellegét és forrását, valamint a kliensekre vonatkozó kockázatokat, és minden óvintézkedést, 
melyek az érdek-összeférhetetlenségek kezelésére lettek megtéve. 
 

3. Hatály 
 
A szabályzat a következő személyekre (a továbbiakban: "Releváns személyek") vonatkozik: 
 

a) Az igazgatók 
b) Azok a menedzserek, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az ügyfelek, vagy a 

potenciális ügyfelek érdekeit 
c) Azok az alkalmazottak, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az ügyfelek, vagy a 

potenciális ügyfelek érdekeit 
d) Az Ügynökök és azok alkalmazottai, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az ügyfelek, 

vagy a potenciális ügyfelek érdekeit 
e) Személyek, vagy kiszervezett szolgáltatók, melyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az 

ügyfelek, vagy a potenciális ügyfelek érdekeit. 
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4. Az érdek-összeférhetetlenségek azonosítása 
 

Amikor a Társaság üzleti kapcsolatba lép az Ügyféllel, vagy az Ügyfél nevében, magának a Társaságnak, 
egy partnernek, vagy valamely más, a Társasággal kapcsolatban álló személynek előfordulhat olyan 
érdeke, kapcsolata vagy megállapodása, ami anyagi természetű a kérdéses adásvétel felé, vagy pedig nem 
összeegyeztethető az Ügyfél érdekeivel. A Társaság a továbbiakban meghatároz és közöl néhány olyan 
szituációt és körülményt, amelyekben érdekellentét léphet fel olyan, nem feltétlenül garantált módon, 
hogy az egy vagy Ügyfélnek hátrányos helyzetű legyen. 
 
Az érdek-összeférhetetlenségek típusának azonosítása érdekében, melyek a befektetési szolgáltatások, 
vagy mellékszolgáltatások nyújtása során, vagy révén keletkeznek, vagy egyébként, melynek a megléte 
károsíthajta az Ügyfél érdekeit, a Cég figyelembe veszi, hogy a cég, vagy pedig egy releváns személy, az 
alábbi helyzetek valamelyikében van-e: 
 
(a) A Társaság, vagy egy érintett személy, az Ügyfél kárán pénzügyi előnyhöz jut, vagy pénzügyi hátrányt 
kerül el; 
 
(b) A Társaság, vagy egy érintett személy, érdekeltséggel rendelkezik az Ügyfélnek biztosított szolgáltatás 
végkifejletében, vagy az Ügyfél nevében végrehajtott tranzakció eredményességében, az olyan esetekben, 
amikor az ő érdekük eltérő az Ügyfél érdekétől; 
 
(c) A Társaságnak, vagy egy érintett személynek, pénzügyi vagy egyéb érdekeltsége van abban, hogy egy 
másik Ügyfél vagy Ügyfélcsoport érdekeit tartsa előrébb az Ügyfelénél; 
 
(d) A Társaság, vagy egy érintett személy, ugyanolyan üzletet végez, mint az Ügyfél; 
 
(e) A Társaság, vagy egy érintett személy, jutalomban részül vagy részesült, pénz, termékek, vagy 
szolgáltatások formájában, az Ügyfélnek biztosított szolgáltatások után, a szolgáltatások szokásos 
költségén vagy jutalékán felül. 
 
Figyelembe véve a Társaság által kínált szolgáltatásokat; a lehetséges összeférhetetlenségi források a 

következők miatt keletkezhetnek: 

Noha a Társaság tevékenységének a méreténél és összetettségénél fogva az összes lehetséges 
érdekellentéti eset pontos leírása, listába foglalása nem megvalósítható, az alábbi lista igyekszik leírni 
azokat a körülményeket, ahol olyan érdekellentét áll vagy állhat fenn, ami egy vagy több Ügyfél anyagi 
érdekeinek a sérülését kockáztatja a befektetési szolgáltatások igénybevétele során: 
 
(a) A Társaság ajánlhat vagy nyújthat más szolgáltatásokat olyan partnereinek vagy más Ügyfeleinek, 
akiknek olyan Pénzügyi Eszközökben vagy Fedezeti Eszközökben van érdekeltségük, amelyeknél az 
Ügyfél érdekei felé érdekellentét vagy versenyhelyzet áll fenn; 
 
(b) A Társaságnak érdekében állhat a kereskedési mennyiségek maximalizálása, hogy növelje a 
jutalékokból származó bevételeit, ami nem konzisztens az Ügyfél saját céljával, hogy minimalizálja az 
adásvételi költségeket; 
 
(c) A Társaság jutalékot és/vagy más ösztönzőket kaphat a saját Likviditás biztosítójától az Ügyfél 
Rendeléseinek a továbbításáért; 
 
(d) A Társaságnak vagy egy Kapcsolt személynek érdekeltsége van egy, az Ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás, vagy az Ügyfél nevében végrehajtott tranzakció kimenetelében, és ez érdekeltség eltér attól 
a kimeneteltől, ami az Ügyfél érdekében áll; 
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(e) A Társaságnak vagy egy Kapcsolt személynek pénzügyi vagy más ösztönzője van egy másik Ügyfél 
vagy Ügyfélcsoport érdekei irányába, szemben az Ügyfél Érdekeivel; 
 
(f) A Társaság vagy egy kapcsolt személy ugyanazt az üzleti tevékenységet folytatja, mint az Ügyfél. 
 
(g) A Társaság kapcsolatban állhat olyan harmadik félként szereplő pénzügyi intézetekkel vagy 
termékekkel, amelyek pénzügyileg jutalmazzák jutalékok/kifizetések/vagy egyéb előnyök segítségével a 
Társaságot, és a Társaság esetlegesen előrébb helyezheti az ajánlási folyamatok során azokat a harmadik 
feleket, akik magasabb jutalékokkal/kifizetésekkel/vagy egyéb előnyökkel jutalmazzák a Társaságot; 
 
(h) A Társaság esetlegesen kompenzálhatja pénzügyileg azokat, akik olyan stratégiákat hoznak létre, 
amelyeket sokan lemásolnak; ez a feliratkozók száma alapján kerül eldöntésre; 
 
(i) A befektetési kutatások előállítása vagy terjesztése befolyásolhatja az ügyfél legjobb érdekeit. 
 

5. Általános eljárások és ellenőrzések az érdekkonfliktusok megelőzésére és 
kezelésére 
 
Általánosságban azok az eljárások és ellenőrzések, amiket a Társaság követ az azonosított 
érdekellentétekkel kapcsolatban, a következő intézkedéseket foglalják magukban (a lista nem teljes): 
 

(a) A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri az üzleti tevékenységeket, hogy biztosítsa a 
megfelelő belső ellenőrzést. 
 

(b) A Társaság hatékony eljárásokat vállal annak érdekében, hogy megelőzze vagy kontrollálja az 
olyan Kapcsolt Személyek közti információcserét, akiknek az üzleti tevékenysége az 
érdekellentét kockázatát foglalja magába azzal, hogy ez az információcsere sérti egy vagy több 
Ügyfél érdekeit. 
 

(c) A Kapcsolt Személyek felügyeletének elválasztása, akiknek a fő feladatai közé tartozik 
szolgáltatások nyújtása olyan Ügyfeleknek, akiknek az érdekei egymással szemben állhatnak, 
vagy akik máskülönben más, akár magával a Társaságéval összeférhetetlen érdekeket 
képviselnek 
 

(d) Olyan intézkedések, amik megakadályozzák vagy korlátozzák, hogy bármely személy nem kívánt 
befolyást gyakoroljon afelett, ahogy a Kapcsolt Személy elvégzi a pénzügyi szolgáltatásokat. 
 

(e) Olyan intézkedések, amik megakadályozzák vagy korlátozzák, hogy a Kapcsolt Személy 
egyidejűleg vagy egymást követően olyan különböző befektetési szolgáltatásokban vegyen részt, 
ahol a részvétel akadályozza az érdekellentét megfelelő kezelését 
 

(f) Egy olyan politika, amit az ösztönzők adásából és elfogadásából származó érdekellentéteket 
korlátozza. 
 

(g) “Kínai nagy falak” a bizalmas és belső információk áramlásának korlátozására a Társaságon 
belül és az egyes részlegek fizikai elválasztására. 
 

(h) Eljárások, amik szabályozzák a hozzáférést az elektronikus adatokhoz. 
 

(i) Olyan Munkakörök elválasztása, amik érdekellentét kialakulására adhatnak okot abban az 
esetben, ha azokat a munkaköröket egy személy végzi. 
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(j) Külön követelmények a Kapcsolt Személyek számára a személyes üzleti fiókjaik és a 
befektetéseik kezelésére. 
 

(k) Szabályok Betartását Ellenőrző Osztály létrehozása, ami figyelemmel követi a fenti eseteket és 
jelenti azokat a Társaság Igazgatótanácsának. 
 

(l) A Társaság tisztviselőinek és alkalmazottainak tilos birtokolnia az Igazgatótanács előzetes 
engedélye nélkül olyan külső üzleti érdekeltséget, ami ellentétben áll a Társaság érdekeivel. 
 

(m) Egy, “csak a szükséges mértékig” politika a bizalmas vagy belsős információk elosztására a 
Társaságon belül. 

 
(n) Belső Ellenőr megbízása a megfelelő rendszerek és ellenőrzések fenntartásáért, és hogy azok 

eredménye eljusson a Társaság Igazgatótanácsához. 
 

(o) Az un. “négy szem elv” létrehozása a Társaság tevékenységeinek a felügyeletére; 
 

(p) A Társaság intézkedéseket és megállapodásokat fogadott el az összeférhetetlenségek kezelésére, 
amelyek a befektetéskutatásban bemutatott anyag előállításából és terjesztéséből adódhatnak. 

 
6. Az összeférhetetlenségek konkrét azonosítása, és a kezelésükre vonatkozó 

intézkedések 
 
A társaság egy folyamatos részletes elemzést folytat a kereskedelmi és szerkezeti politikájával 
kapcsolatosan, ösztönző gyakorlatokat, javadalmazási gyakorlatokat, és befektetési 
kutatásokat/marketing kommunikációs eljárásokat, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, 
hogy minden valószínűsíthető összeférhetetlenségi helyzet azonosítva lett. A Cég a következő olyan 
körülményeket azonosította, melyek a befektetési szolgáltatások eredményeként érdekütközést 
generálhatnak, melyek kockázatot jelentenek,  vagy egy vagy több kliens érdekeinek a károsodását 
okozhatják: 
 
a) Munkavállalói javadalmazási politika: 
 
A Társaság az irányadó jogszabályaival összhangban nem részesíti olyan díjazásban munkatársait, 
amelyek összeférhetetlenséget okoznak, vagy nem támogatják ügyfelei érdekeit. A Társaság 
munkavállalói díjazása (állandó és változó) a részlegeken belül a főbb teljesítménymutatókon alapul, 
ezeket a Megfelelőségi Funkció és az Igazgatótanács hagyja jóvá. Annak érdekében, hogy a Társaság 
kezelje az e gyakorlatból eredő esetleges konfliktusokat, a változó javadalmazással kapcsolatos alábbi 
eljárásokat és szabályozást vezette be: 
 

i. Változó Javadalmazás, melyet csak egy meghatározott idő elteltével nyújtanak. Ezen intézkedés 
szerint a Társaság célja a rövid távú spekulatív gondolkodás kockázatának csökkentése, 
különösen az értékesítési munkatársak körében. A változó Javadalmazási gyakorlat úgy van 
kialakítva, hogy összehangolja a személyzet hosszú távú érdekeit és az ügyfelek közvetlen és 
folyamatos érdekeit. 
 

ii. A Társaság a változó javadalmazást csak akkor adja meg, ha a Társaság illetékes szervezeti 
egységei és/vagy a harmadik felek szolgáltatói a szabályozási követelményeknek megfelelően 
járnak el (tiszta, tisztességes és nem megtévesztő). 

 
b) A megbízott ügynök javadalmazása: A Társaság fix kötvény alapján jutalmazza ügynökeit. A Társaság 
kizárólagos belátása szerint a Társaság diszkrecionális változó összeget adhat a Megbízottnak a fizetett 
teljes összeg 100%-áig. Ez a diszkrecionális változó összeg a Társaság ügynöke által a Társasággal és 
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ügyfeleivel szembeni rendkívüli teljesítményen alapul (ideértve az Ügyfél minden szükséges és kellő 
gondosságát, valamint az Ügyfél legjobb érdekében történő fellépését, valamint tisztességes, világos, és 
nem félrevezető információt). A kétségek elkerülése érdekében, semmi nem értelmezhető úgy, mint a 
Társaság kötelezettsége, hogy bármilyen változó összeget biztosítson a meghatalmazottnak. Ezért a 
meghatalmazott ügynök nem jogosult változó összegre, kivéve, ha a Társaság saját belátása szerint 
másként dönt. Mint ilyen, a javadalmazás nem okozhat olyan összeférhetetlenségeket, amelyek 
negatívan befolyásolhatják az Ügyfelet, és ösztönözhetik az ügynököket az agresszív 
marketingtaktikákra, vagy a megtévesztő információk biztosítására a változó összeg elérése érdekében. 
 
c) A díjakon és a jutalékokon kívül a társaság nem ajánl fel, nem kér, vagy nem fogad el semmilyen anyagi 
jellegű ösztönzőt. 
 
d) A Cég nem engedélyezi az alkalmazottai számára, hogy bármilyen olyan ajándékot vagy pénzbeli 
előnyöket fogadjanak el, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek. Az alacsony értékű ajándékokat 
csak akkor lehet elfogadni, ha erre vonatkozóan a Cég tájékoztatva van, és jóváhagyja az ilyen 
ajándékokat (ez nem vonatkozik a pénzbeli ajándékokra, például a készpénzre). A Cég nyilvántartást fog 
tartani az alacsony értékű ajándékokra és ösztönzőkre vonatkozóan. 
 
e) A Likviditási Szolgáltató által kapott jutalékok: 
A Cég Likviditási Szolgáltatója egy visszatérítési jutalékot fizet a Cégnek a megbízásért küldött rendelési 
folyamatért. Annak érdekében, hogy a Társaság az e gyakorlatból eredő potenciális  konfliktusokat 
kezelje, létrehozta a likviditási szolgáltató által kapott jutalékokra vonatkozó alábbi eljárásokat és 
szabályokat: 
 

(i) A Cég megvizsgálta ezt, és rögzítette, hogy a Likviditási Szolgáltatótól kapott jutalékok 
hogyan növelik az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségét, és lépéseket tett annak 
érdekében, hogy ne sérüljön a Társaság kötelezettsége aziránt, hogy őszintén, 
tisztességessen és professzionális módon szolgálja az ügyfelek legjobb érdekeit. 
 

(ii) A Társaság kijelenti, hogy ez az előny nem ösztönzi arra, hogy az adott Likviditási 
Szolgáltatót előnyben részesítse más Likviditási Szolgáltatókkal szemben, és bízik benne, 
hogy az Ügyfél e megállapodással jobban jár, mint egyéb megállapodások használatával 
(beleértve az egyéb likviditási szolgáltatókat). 
 

Intézkedések a Társaság szerkezetét / Kiszervezett Szolgáltatókat / Kapcsolt feleket illetően: 
 
a) A Társaság az Ügyfél személyes adatait illetően minden kapcsolódó féllel, kiszervezett szolgáltatókkal, 
vagy a csoport tagjaival kapcsolatosan közzétételi és titoktartási megállapodásokat tart fenn; 
 
b) A Társaság ellenőrzi a Társaság jogalanyai, a kapcsolt felek és a kiszervezett szolgáltatók között közölt 
információkat, annak érdekében, hogy az Ügyfelei érdekei ne sérüljenek; 
 
c) A Társaság nyilvántartást vezet az összes kapcsolódó fél/kiszervezett szolgáltatói kifizetésről, és 
azoknak a Konfliktusoknak a tekintetében értékeli azokat, melyek negatívan befolyásolhatják az Ügyfél 
érdekeit. Ahol helytálló, ezek a konfliktusok ebben a szakpolitikában kerülnek feltüntetésre, az enyhítő 
tényezők mellett, amelyek biztosítják a jogellenes gyakorlatok ösztönzésének a megszüntetését; 
 
d) A Megfelelőségi Felügyelet rendelkezik a kapcsolt felek és a kiszervezett szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások felügyeleti eljárásairól. 
 

7. Az Ügyfél Egyetértése 
 
Az Ügyfél és a Befektetési Szolgáltatásokat nyújtó Társaság közti Megállapodás létrejöttével az Ügyfél 
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hozzájárul, hogy ez a politika rá is vonatkozik. Továbbá, az Ügyfél hozzájárul és engedélyezi, hogy a 
Társaság oly módon kezelje őt, ahogy azt a Társaság helyénvalónak tartja bármilyen érdekellentét vagy 
egy tranzakció során jelen lévő anyag érdekkel szemben is. 
Abban az esetben, ha a Társaság nem tud kezelni egy érdekellentétet, annak a terhe visszakerül az 
Ügyfélhez. 
 

8. Nyilvántartás 
 

A Cég folyamatosan fenntartja és rendszeresen frissíti az összeférhetetlenségi nyilvántartását. Minden 
olyan összeférhetetlenséget fel kell jegyezzen, amelyek a Társaság által vagy nevében megvalósuló 
befektetési és kiegészítő szolgáltatások következtében keletkezhetnek, és kockázatot jelenthetnek egy 
vagy több ügyfél érdekeire. 
 

9. Jelentés 
 

A Társaság vezető tisztségviselője gyakran, és legalább évente írásos jelentést kap a fenti 8. pontban 
említett helyzetekről. 
 

10. Az Ügyfeleknek nyújtott tájékoztatás 
 
A Cégnek kellő figyelmet kell fordítania az összeférhetetlenség kezelésére, mielőtt a közzétételt igénybe 
kívánja venni. Ez végső megoldás lesz, miután minden megfelelő lépés meg lett téve. 
 
Ha egy, az Ügyféllel vagy Ügyfelekkel folytatott üzleti kapcsolat során az aktív szervezeti vagy 
adminisztratív megállapodások/intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy elkerüljék vagy kezeljék az 
Ügyfélre vagy Ügyfelek egy csoportjára vonatkozó érdekellentétet, a Társaság az felfedi, mielőtt folytatja 
az üzleti kapcsolatot az Ügyféllel vagy az Ügyfelek egy csoportjával. 
 
A közzététel: 
 

a) Történjen egy tartós adathordozón keresztül; 
b) Mondja ki világosan, hogy a Társaság által a konfliktusok megelőzésére vagy kezelésére 

létrehozott szervezeti és adminisztratív szabályok nem elegendőek ahhoz, hogy ésszerű 
megbízhatósággal biztosítsák, hogy az Ügyfél érdekeit sértő kockázatokat megakadályozzák; 

c) Tartalmaznia kell a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
felmerülő összeférhetetlenségek pontos leírását; 

d) Ismertesse az Ügyfélnek az összeférhetetlenség eredményeként felmerülő kockázatait, és a 
kockázatok enyhítésére tett lépéseket; 

e) Tartalmazzon elegendő részletet, figyelembe véve az ügyfél jellegét, hogy az Ügyfél megalapozott 
döntést hozhasson azon szolgáltatások vonatkozásában, amelyek összefüggésében 
összeférhetetlenség merül fel 

f) Ha egy ügyfél úgy dönt, hogy a közzétett konfliktus miatt nem veszi igénybe a szolgáltatást, a 
Cégnek nem lesz más választása, mint a szolgáltatás nyújtásának elutasítása, ha a konfliktust 
nem lehet hatékonyan kezelni. 

 
11. Közzététel 
 

Ez a szabályzat nem képezi részét a Társaság Üzletszabályzatának, és nem jelent szerződéses 
kötelezettséget, vagy nem kötelezi vagy tenné kötelezővé a Társaságra vonatkozó olyan 
kötelezettségeket, amelyek egyébként nem állnának a Ciprusi Befektetési Szolgáltatások és 
Tevékenységek, valamint a Szabályozott Piacok 2017-es törvényének (87 (I)/2017. Törvény) a hatálya 
alatt. 
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12. A Politika Módosításai és További Információk 
 
A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy felülvizsgálja és/vagy módosítsa a Politikáját és az 
intézkedéseit, ha azt a Ügyfél és a Társaság között kötött megállapodás feltételei alapján helyénvalónak 
találja. 
 

13. A politikával kapcsolatos kérdések 
 
Amennyiben további információra van szüksége, és/vagy bármilyen érdekellentéttel kapcsolatos 
kérdése van, kérjük, küldje el közvetlen a kérését és/vagy kérdését erre a support@topforex.com címre. 
 

14. Nyelv  

14.1. A Társaság által hivatalos ügyei intézése során használt nyelv az angol. Az Ügyfél feladata, hogy 

elolvasson a Társaság hivatalos Weblapján közzétett minden információt a Társaságról, valamint 

tevékenységeiről. Az angol nyelvű anyagok más nyelvekre lefordított, illetve az angoltól eltérő nyelveken 

közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek kötelezettséget a Társaságra nézve, 

illetve nincsenek jogi következményeik, azaz a Társaság nem vállal felelősséget, vagy anyagi 

kötelezettséget az angoltól eltérő nyelvű szövegek információ tartalmának helyességéért.  
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