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Jogi nyilatkozat az EQUILOR Zrt. által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, 

kiadványokhoz 

Az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.: 01-10-041431), annak munkatársai 

által tetszőleges formában megküldött tájékoztatók, hírlevelek, figyelemfelhívások (továbbiakban: 

dokumentumok) sem önmagukban, sem részben nem képeznek ajánlatot, vagy felhívást semmilyen 

pénzügyi eszköz jegyzésére, megvásárlására, eladására, tartárásra vagy kölcsönzésére, és sem 

maguk a dokumentumok, sem azok bármely tartalma, része nem tekinthető semmilyen 

szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra való ösztönzésként, ajánlati felhívásként. Equilor 

Zrt. ajánlataként kizárólag az okiratban magában kifejezetten ilyenként megjelölt a cégjegyzés 

szabályai szerint aláírt okirat minősül. A dokumentumok, vagy azok tartalmának ilyen 

felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges 

veszteségekért sem az Equilor Zrt. sem munkavállalói felelősséget nem vállalnak. A 

dokumentumokban foglalt információk, különböző forrásból származnak, és az Equilor Zrt. nem 

garantálja azok pontosságát, vagy teljességét. Ezen információk frissítése, vagy a 

dokumentumokban tárgyaltak alapján történő tanácsadás (pl. befektetési, jogi, adó) nem tartozik az 

Equilor Zrt. feladatai közé. A dokumentumokban foglalt tájékoztatások, értékelések az annak 

elkészítésében közreműködő személyek szubjektív megítélésén alapulhatnak. A dokumentumokban 

megjelenő következtetések, piaci, gazdasági események, adatok ezek értékelései az információk 

alapján kialakított modellek, forgatókönyvek, előrejelzések tájékoztató jellegűek, amelyektől a 

jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A 

dokumentumokban feltüntetett információk, értékelések eltérhetnek a piaci, vagy egyes piaci 

szereplők álláspontjától, más elemzők véleményétől. 

A dokumentumokban megjelenő vélemények, értékelések megváltoztatásának jogát fenntartjuk. A 

dokumentumokban foglalt tájékoztatásoknak nem célja és feladata bármiféle döntéshozatal 

megalapozása, beleértve, de nem kizárólag a befektetési, ill. kockázatkezelési döntéseket. Az 

Equilor Zrt., munkavállalói és ügyfelei, illetve hozzátartozóik a dokumentumokban, tájékoztatóban 

szereplő pénzügyi eszközök és származtatott instrumentumok tekintetében pozíciókkal 

rendelkezhetnek, amelyek a dokumentumokban foglaltaktól függetlenül bármikor megváltozhatnak. 

Az EQUILOR Zrt. által továbbított dokumentumokban található információk bizalmasak kizárólag 

azok címzettjének, annak képviselőinek felhasználására kerülnek megküldésre. Jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában a dokumentumokat, az azokban foglaltakat felhasználni, sokszorosítani, 

harmadik személyek részére továbbítani részben vagy egészben kizárólag az EQUILOR írásbeli 

lehet. Ha az EQUILOR által küldött dokumentumok tévedésből, vagy kéretlenül kerülnek 

kézbesítésre kérjük, ennek tényét jelezze Társaságunknak. 

A dokumentumokban foglalt tájékoztatások tekintetében nem kerültek figyelembevételre az ezekhez 

hozzáférő egyes befektetők egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, pénzügyi 

ismeretei, vagy amennyiben annak címzettje az Equilor Zrt. ügyfele vagy korábbi ügyfele, akkor az 

ügyfél által kitöltött ún. alkalmassági, ill. megfelelési tesz eredménye. 

Mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy 

megértette a piac működését és kockázatát, és az teljes mértékben megfelel saját - befektetési - 

céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó 

ismereteinek. A dokumentumokban foglalt információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz 

kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, 

hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, jogszabályi háttér ismeretét, 



 

Equilor Befektetési Zrt. Tel:  (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu  A Budapesti, a Varsói és a  2/2 

H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 
Cg. 01-10-041431               

Fax: (36 1) 430 3981 
 

www.equilor.hu   Prágai Értéktőzsdék tagja 

 

ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, 

megértése, pontos ismerete. 

Az EQUILOR Zrt. által megküldött dokumentumok hirdetésnek, reklámnak minősülnek és nem 

a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek 

megfelelően készülnek, egyúttal nem vonatkoznak rájuk a befektetési elemzés terjesztését, 

közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. 

A pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek során feltétlenül vegye figyelembe a tranzakciók 

adóvonzatát, a tranzakciókhoz kapcsolódó adózási kérdéseket. Adózási kérdésekkel kapcsolatban 

esetlegesen a közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők 

adótanácsadásnak, a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének. 

Az EQUILOR nem vállal felelősséget az adózással kapcsolatos vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések dokumentumokban szereplőtől eltérő értelmezéséből, vagy a jogszabályi 

változásokból eredő jogkövetkezményekért. Az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása 

kizárólag az adózó felelőssége. A tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi 

tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie. 

Budapest, 2016. március 07. 

EQUILOR Zrt. 
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