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ÜGYFÉLBESOROLÁSI POLITIKA 
 
1. Általános 
 
A Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 L. 87(I)/2017 (a továbbiakban: 
a “Jogszabály”) Törvény és annak hatályos módosításai alapján a Goldebburg Group Limited (a 
továbbiakban “a Társaság”) az Ügyfeleit az alábbi három kategória egyikébe kell hogy sorolja: lakossági, 
szakmai vagy elfogadható partner. 
 
“Lakossági Ügyfél” olyan Ügyfél, aki a második bekezdés definíciója alapján nem tekinthető szakmai 
ügyfélnek. Meg kell jegyezni, hogy a Lakosssági Ügyfelek a legnagyobb szintű védelemben részesülnek. 
 
“Szakmai Ügyfél” olyan Ügyfél, aki rendelkezik a tapasztalattal, tudással és szakértelemmel ahhoz, 
hogy maga hozza meg a befektetéseivel kapcsolatos döntéseit, és megfelelően mérlegeli az azokkal járó 
kockázatokat, ahogy azt lejjebb tovább részletezzük majd (lásd. a 2. és 3. bekezdéseket lent) 
 
“Elfogadható Partner” a szakmai ügyfelek egy fajtája, ez a besorolás csak akkor alkalmazandó, ha az 
ilyen Szakmai Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás piaci megbízás fogadásból és továbbításból és/vagy 
ügyfélmegbízások végrehajtásából áll (lásd 5. bekezdés lent). 
 
2. Alapértelmezés szerint a Szakmai Ügyfelek 
 
Az alábbi jogi személyeket kell egy vagy két lenti feltétel teljesülése esetén Alapértelmezés szerinti 
Szakmai Ügyfélnek tekinteni: 
 
(a) Jogi személyek, amiknek a pénzpiacokon folytatott tevékenységükhöz engedély vagy 
szabályozás szükséges: 
 
• Hitelintézetek 
• Befektetési vállalkozások 
• Egyéb engedélyezett vagy szabályozott pénzintézetek 
• Biztosítótársaságok 
• Kollektív befektetési formák és az ilyen befektetési formák alapkezelő-társaságai 
• Nyugdíjalapok és az alapkezelő-társaságaik 
• Árúalapú és árúalapú származtatott ügyletek kereskedői 
• Helyi vállalkozások: amelyek befektetési szolgáltatásokat kínálnak és /vagy amelyek a saját 
számlájukra kötnek ügyleteket pénzügyi határidős vagy opciós vagy egyéb származtatott eszköz-
piacokon, valamint készpénzpiacokon a származtatott pozíciók fedezésének kizárólagos céljával, vagy 
amely azon piacok más tagjainak megbízásából kötnek ügyleteket, és ugyanezen piacok klíringtagjai 
garantálják, ahol az ilyen vállalkozások által kötött szerződések teljesítésének biztosítására a felelősséget 
ugyanazoknak a piacoknak a klíringtagjai vállalják 
• Más pénzügyi befektetők 
 
(b) A portfólió mérete szerint a nagy vállalkozásoknak két követelménynek kell a lentiek közül 
megfelelnie: 
• Teljes vagyonmérleg legalább 20,000,000 (húszmillió) euró 
• Nettó árbevétel legalább 40,000,000 euró 
• Szavatolótőke legalább 2,000,000. Euro 
 
(c) Nemzeti és regionális kormányok, államadósság-kezelő állami szervek, nemzetközi és 
nemzetek feletti intézmények, mint a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, az Európai 
Központi Bank, az Európai Befektetési Bank és más hasonló nemzetközi szervezetek. 
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A TopForex a Goldenburg Group Zrt., egy Ciprusi Befektetési Szolgáltató (CIF),regisztrált márkaneve, 
amit a Ciprusi Értékpapír és Tőzsdebizottság (CySEC) szabályoz és felügyel a Cég 242/14. számú 
engedélye alapján.  
 
(d) Egyéb intézményi befektetők, amiknek a fő tevékenysége pénzügyi eszközökbe való fektetés, 
beleértve az olyan jogi személyeket, amik eszközök vagy más pénzügyi tranzakciók értékpapírosítására 
jöttek létre. A fentebb említett jogi személyeket alapértelmezés szerint Szakmai Ügyfélnek kell tekinteni. 
Amennyiben egy Ügyfél a fentebb említett kritériumok egyikének megfelel, a Társaságnak értesíteni kell 
bármilyen szolgáltatás nyújtása előtt, hogy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján az 
Ügyfelet Szakmai Ügyfélnek kell tekinteni, és akként is lesz kezelve, hacsak arról a Társaság és az Ügyfél 
másképp meg nem állapodik (lásd a 4. bekezdést lenn). 
 
3. Nem-szakmai Ügyfelek, akiket kérésre Szakmaiként kezelhetők 
 
3.1. Általános 
 
Fentebb a 2. bekezdésben nem említett Ügyfeleknek szintén engedélyezhető a Szakmai Ügyfélként való 
kezelése, és akik így viszont lemondanak a Törvény által szavatolt védelem egy részéről. A Társaságnak 
lehetősége van az ilyen Ügyfelek Szakmaiként való kezelésére, feltéve, hogy az erre vonatkozó lenti 
feltételek és eljárások teljesítve vannak. Az Ügyfelekről azonban nem lehet azt feltételezni, hogy a 2. 
bekezdésben foglalt kategóriákkal összemérhető piaci tudásal és tapasztalattal rendelkeznek. Így tehát, 
a nekik járó törvényi védelemről való bármilyen lemondás csak akkor fogadható el, ha az Ügyfél 
szakértelméről, tapasztalatáról és tudásáról a Társaság megfelelő felmérést készít, és megalapozott 
bizonyosságot szerez arról, hogy az Ügyfél a leendő tranzakciók és szolgáltatások természetét tekintve 
képes lesz meghozni a maga befektetési döntéseit és megérteni az ezekkel kapcsolatos kocázatokat. A 
fenti oknál fogva a Társaság egy alkalmassági tesztet végeztet az Ügyféllel, hogy felmérje a szakértelmét 
és a tudását. 
 
3.2. Összegzés 
 
A fenti elbírálás során legalább kettőnek a lenti feltételek közül teljesülnie kell: 
 
• az Ügyfél jelentős méretű tranzakciókat hajtott végre a releváns piacon és legalább negyedévente 10-es 
gyakorisággal az előző négy negyedévben; 
 
• az Ügyfél portfóliójának a mérete kézpénzletétben és pénzügyi eszközökben meghaladja az 500,000 
(ötszázezer) eurót; 
 
• az Ügyfél a pénzügyi szektorban dolgozik vagy dolgozott legalább egy évig olyan szakmai pozícióban, 
ami igényli/igényelte a leendő tranzakciók ismeretét. 
 
Kisebb vállalkozások esetében az a személy kerül elbírálásra, aki a jogi személy nevében felhatalmazott 
lesz a tranzakciók véghezvitelére. 
 
3.3. Az eljárás 
 
• Az Ügyfél írásban közli a Társaság felé a kívánságát, hogy az őt Szakmai Ügyfélként kezelje, legyen az 
általánosságban vagy egy konkrét befektetési szolgáltatással, tranzakcióval vagy pénzügyi termékkel 
kapcsolatban. 
 
• A Társaságnak az Ügyfelet egyértelműen és írásban kell figyelmeztetnie arról, hogy milyen védelmet és 
befektetői kompenzációt veszíthet az új besorolásával. 
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• Az Ügyfélnek írásban és a fő Megállapodástól külön dokumentumban kell igazolnia, hogy tudatában a 
védelem elveszítésének a következményeivel. 
 
• Mielőtt bármilyen felkérés a védelem feloldására elfogadásra kerülne, a Társaságnak meg kell tennie 
minden ésszerű lépést, hogy a Szakmai besorolást kívánó Ügyfél megfelel a fenti kívánalmaknak. 
 
Azok az Ügyfelek, akik Szakmai elbírálásban szeretnének részesülni, a “ Kérelem az Ügyfél Státusz 
Megváltoztatásáért” űrlapot használhatják, ami a Társaság honlapján megtalálható. 
 
3.4. A Társaság Folyamatos Informálása 
 
Minden Ügyfél felelős azért, hogy a Társaságot informálja minden olyan változásról, ami az aktuális 
besorolását érinti. Ugyanakkor ha a Társaság tudomására jut, hogy az adott Ügyfél többé nem felel meg 
a Szakmai besorolás eredeti feltételeinek, a Társaság ebben az esetben megteheti a megfelelő lépéseket. 
 
4. Szakmai Ügyfelek Kérelme Lakossági Ügyfél Státuszért 
 
Megjegyzendő, hogy a 2. bekezdés Szakmai Ügyfelei kérhetik, hogy nem szakmaiként, hanem Lakossági 
Ügyfélként kezeljék őket, és hogy ezáltal nagyobb védettséget élvezzenek. A Szakmaiként besorolt Ügyfél 
felelőssége magasabb szintű védelem kérése abban az esetben, amikor úgy találja, hogy nem Ezt a 
magasabb szintű védelmet akkor adják meg, ha a szakmainak tekintett Ügyfél írásbeli megállapodást köt 
a Társasággal arra nézve, hogy az őt a vonatkozó üzletviteli szabályok szempontjából nem tekinti 
szakmai ügyfélnek. Egy ilyen megállapodásnak pontosan meg kell határoznia, hogy egy bizonyos vagy 
több szolgáltatásra vagy tranzakcióra vonatkozik-e. 
 
5. Elfogadható Partnerek 
 
Elfogadható Partner egy olyan vállalkozás, ami az alapértelmezés szerinti (a), (b) és (c) típusba tartozó 
Szakmai Ügyfél (2. bekezdés fentebb) kategória alá tartozik. 
Továbbá, az Elfogadható Partner kategória csak az alábbi befektetési szolgáltatásoknál alkalmazható:  
 
• Ügyfélmegbízások fogadása és továbbítása 
 
• Megbízások végrehajtása az Ügyfelek nevében 
 
A Társaság kérésre elismerhet olyan Elfogadható Partnert, amely az alkalmassági felmérés során 
megfelelt a Szakmai Ügyfél kritériumainak (lásd 4. bekezdés fentebb). Ilyen esetekben azonban az adott 
vállalkozást Elfogadható Partnerként csak olyan szolgáltatásokat és tranzakciókat tekintve lehet 
elismerni, amik alapján a Partnert Szakmai Ügyfélként is lehet kezelni. 
Olyan tranzakció során, ahol a leendő másik fél egy másik EU-tagállam területén található, a 
Társaságnak a másik vállalkozás státuszát tekintve annak az államnak a törvényhozásához kell 
alkalmazkodnia, ahol a vállalkozást létrehozták. 
 
6. Kérelmek típusai az Eltérő Kategóriába Soroláshoz 
 
A Társasághoz az alábbi kérelmeket lehet eljuttatni abban az esetben, ha az Ügyfél meg kívánja 
változtatni a besorolását: 
 
 
(a) Egy Lakossági Ügyfél kérelmezheti az átminősítését Szakmai Ügyféllé, ezáltal az Ügyfél elfogad egy 
alacsonyabb szintű védelmet (lásd a 3. bekezdést feljebb). 
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(b) Egy Szakmai Ügyfél kérelmezheti az átminősítését Lakossági Ügyféllé. Az Ügyfél ezáltal magasabb 
szintű védelemhez jut (lásd. a 4 bekezdést feljebb). Egy Szakmai Ügyfél kérelmezheti, hogy Elfogadható 
Partnerként kezeljék, és hogy ezáltal alacsonyabb szintű védelem illesse (lásd az 5. bekezdést fentebb). 
 
(c) Egy Elfogadható Partner kérelmezheti az átminősítését Szakmai vagy Lakossági Ügyféllé, és ezáltan 
magasabb szintű védelemhez jut (lásd az 5. bekezdést fentebb). Meg kell jegyezni, hogy a Társaság nem 
köteles elfogadni a nem-szakmaira vagy nem-Elfogadható Partnerre való átminősítésre vonatkozó 
kérelmeket. Továbbá a Társaság a saját kezdeményezésére kezelhet úgy Szakmai vagy Lakossági 
Ügyfeleket Elfogadható Partnerként, vagy egy Lakossági Ügyfelet Szakmai Ügyfélként. 
 
Azok az Ügyfelek, akik meg szeretnék változtatni az Ügyfél besorolásukat, azt a Társaság weboldalán 
található support@topforex.com email címen keresztül tehetik meg. 
 
7. Védelmi Jogok 
 
7.1. Lakossági és Szakmai Ügyfelek 
 
Amennyiben a Társaság az Ügyfelet Lakossági Ügyfélként kezeli, az Ügyfél a Törvény alapján több 
védelemre jogosult annál, mintha az Ügyfelet Szakmai Ügyfélként kezelnék. Összefoglalva, a védelme, 
amikre Lakossági Ügyfél jogosult, az alábbi esetekre terjed ki (a lista elképzelhető, hogy nem teljes): 
 
(a) A kiskereskedelmi ügyfél további tájékoztatást kap a Cégről annak szolgáltatásaival, pénzügyi 
eszközeivel és teljesítményével, a pénzügyi eszközök jellegével és kockázatával, költségeivel, jutalékaival, 
díjaival és költségeivel kapcsolatosan. 
 
(b) Amennyiben a Társaság egy ügyfélmegbízás Fogadását és Továbbítását és/vagy Megbízás 
Végrehajtását szolgáltatja az Ügyfél számára, a Társaság megkérheti a Lakossági Ügyfelet, hogy az 
nyújtson információt a befektetési területtel és a releváns, ajánlott vagy igényelt specifikus pénzügyi 
termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos tudásáról és tapasztalatáról. A Társaság ezáltal fel tudja 
mérni, hogy a célként kitűzött befektetési szolgáltatás vagy termék alkalmas-e az Ügyfélnek. Abban az 
esetben, ha a megkapott információk alapján a Társaság úgy látja, hogy a termék vagy szolgáltatás nem 
alkalmas a Lakossági Ügyfél számára, akkor azt a Társaság figyelmeztetheti. Fontos megjegyezni, hogy 
a Társaság nem köteles Törvényben leírt bizonyos esetekben meghatározni ezt az alkalmasságot (például 
de nem kizárólag az olyan helyzetet tekintve, amikor egy végrehajtási alapon ajánlott pénzügyi eszköz 
nem összetett). Ugyanakkor, a Társaság feltételezheti, hogy a Szakmai Ügyfél bír a szükséges tudással és 
tapasztalattal, hogy megértse az olyan befektetési szolgáltatásokkal vagy tranzakciókkal, tranzakció-
típusokkal vagy pénzügyi termékekkel járó kockázatokat, amik megértéséhez Szakmai Ügyfél-besorolás 
szükséges. Következésképpen, és egy Lakossági Ügyféllel nem azonos módon, a Társaságnak 
általánosságban nem kell további információkat kérni az Ügyféltől, hogy meghatározza azoknak a 
szolgáltatásoknak és termékeknek az alkalmasságát, amikhez Szakmai Ügyfél-besorolás szükséges. 
 
(c) Az ügyfél megbízásainak teljesítése során a Társaságnak minden ésszerű lépést meg kell tennie, hogy 
megvalósuljon az Ügyfél megbízásainak a “legjobb teljesítése”, ami nem más, mint az Ügyfél számára a 
lehető legjobb eredmény nyújtása. Ha a Társaság lakossági ügyfél nevében hajt végre piaci megbízást, a 
lehető legjobb eredmény meghatározására a teljes összeg alapján kerül sor, amely a pénzügyi eszköz árát 
és a végrehajtáshoz kapcsolódó költségeket foglalja magában, vagyis a megbízás végrehajtásával 
összefüggő, az ügyfélt terhelő költségeket, beleértve a végrehajtási helyszínnel kapcsolatos díjakat, az 
elszámolási és teljesítési díjakat, valamint a megbízás végrehajtásában részt vevő harmadik feleknek 
fizetett díjakat. 
 
(d) A Társaságnak azonnal értesítenie kell a Lakossági Ügyfeleket arról, ha azok megbízásainak a 
megfelelő teljesítése tényleges nehézségekbe ütközik. 
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(e) A Lakossági Ügyfelek jogosultak lehetnek kártérítésre a ciprusi Befektetési Kompenzációs Alapon 
(ICF) keresztül. míg erre Szakmai Ügyfelek nem jogosultak. 
 
(f) Ha a Cég kiskereskedelmi ügyfeleknek megrendeléseket teljesít, köteles az ügyfelek számára 
összefoglalni a vonatkozó politikát, amely összességében a felmerülő költségekre összpontosít. 
 
(g) Amennyiben a Cég tőkeáttételes pénzügyi eszközökkel vagy függő kötelezettségekkel kapcsolatos 
számlákkal rendelkezik, akkor a vállalkozásnak értesítenie kell az ügyfelet arra vonatkozóan, hogy az 
egyes instrumentumok kezdeti értéke 10%-kal, majd a 10% többszöröseivel csökken. 
 
(h) A Cég nem köthet címtovábbítási pénzügyi biztosítékot a lakossági ügyfelekkel az ügyfelek jelen vagy 
jövőbeli, tényleges vagy feltételes vagy várható kötelezettségeinek biztosítására vagy fedezésére. 
 
(i) A befektetési tanácsadás során a Cég az ügylet megkötése előtt tartós adathordozón állítja ki a 
lakossági ügyfél nyilatkozatát/beszámolóját, megadva az adott tanácsot, és azt, hogy ez a tanácsadás 
megfelel-e a kiskereskedelmi értékpapírok preferenciáinak, céljainak és egyéb jellemzőinek. 
 
(j) Ha a Cég a Portfóliókezelést nyújtja, vagy arról tájékoztatta a lakossági ügyfelet, hogy rendszeresen 
elvégezné az alkalmassági értékelést, az időszakos jelentésnek frissített nyilatkozatot kell tartalmaznia 
arról, hogy a befektetés hogyan felel meg az ügyfél preferenciáinak, célkitűzéseinek és a kiskereskedelmi 
ügyfél egyéb jellemzőinek. 
 
7.2. Elfogadható Partnerek 
 
Amennyiben a Társaság az Ügyfelet Elfogadható Partnerként kezeli, az Ügyfél kevesebb, a 
Jogszabályban rögzített védelemre jogosult, mintha Lakossági vagy Szakmai Ügyfélként kezelnék, 
különös tekintettel és kiegészítve a 7.1 bekezdésben foglaltakra (a lista esetleg nem teljes): 
 
(a) A Társaság nem köteles az Ügyfél piaci megbízásainál a “legjobb teljesítést” nyújtani 
 
(b) A Társaság nem köteles eljárásokat és megállapodásokat teljesíteni, amelyek szükségesek az Ügyfél 
piaci megbízásainak az azonnali, tiszta és eredményes teljesítésére más Ügyfelek megbízásaihoz és piaci 
érdekeihez képest. 
 
(c) A Társaságnak nem kell értékelnie az Ügyfél részére átadott termék vagy szolgáltatás megfelelőségét 
vagy alkalmasságát, de feltételezheti, hogy az Ügyfél rendelkezik szakértelemmel a legmegfelelőbb 
termék vagy szolgáltatás kiválasztásához, és képes viselni a veszteségeket. 
 
(d) A Cég nem köteles tájékoztatni az Ügyfelet a Társaság működési helyszínével kapcsolatosan, a 
Társaság által fizetendő díjakról és egyéb vonatkozó információkról. 
 
(e) A Befektetői Kompenzációs Alap (ICF) tevékenysége nem terjed ki az Elfogadható Partnerekre. 
 
(f) A befektetési és kiegészítő szolgáltatásainak a nyújtása során a Cég a legjobb érdekeiknek megfelelően 
nem köteles őszintén, igazságosan és szakszerűen eljárni a feljogosított ügyfelekkel szemben. 
 
(g) A Társaság nem köteles arra, hogy pénzügyi eszközeit úgy alakítsa ki, hogy ezek megfeleljenek a 
jogosult szerződő felek azonosított célpiacának. 
 
(h) A Társaság nem köteles biztosítani, hogy a jogosult szerződő felekkel közölt információk, beleértve a 
marketingkommunikációt, tisztességesek, világosak, és nem félrevezetőek. 
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(i) Amennyiben a Cég tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a befektetési tanácsadás független alapon történik, 
a Cég nem köteles arra, hogy megfelelő számú pénzügyi eszközt mérjen fel annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjon róla, hogy az adott ügyfél befektetési érdekeinek megfelel-e. 
 
(j) Az ügyfelekkel való foglalkozás során a Cég nem köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottainak 
nyújtott fizetések nem ütköznek a kötelességeivel, hogy az ügyfeleinek a legjobb érdekeivel összhangban 
fizesse meg az alkalmazottait, és nem fogad el semmilyen díjat/jutalékot az ügyfelek számára nyújtott 
szolgáltatásokért. 
 
Azonban a feljogosított ügyfelek ugyanolyan jelentési kötelezettségekkel rendelkezhetnek, mint a 
kiskereskedelmi és a szakmai ügyfelek. 
 
8. Nyelv  

8.1. 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.  

 
 


