Hirdetmény
MiFID II tájékoztató
PÉNZÜGYI ESZKÖZCSOPORTONKÉNTI ELŐZETES (EX ANTE)
KÖLTSÉGKIMUTATÁS, KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) az EQUILOR által nyújtott
egyes szolgáltatások díjaira vonatkozó hirdetményekhez, díjtételekhez kapcsolódóan, összhangban a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016.
április 25-i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL az alábbiak szerint tájékoztatja
ügyfeleit az egyes pénzügyi eszközcsoportokra vonatkozó bizományosi szolgáltatások során érvényesülő díjakról.
A hirdetményben egyes eszközcsoportokra vonatkozó példákon keresztül kerülnek bemutatásra az adott pénzügyi
eszközzel megvalósított befektetési ügylethez kapcsolódó költségek, figyelemmel az adott pénzügyi eszköz
megszerzésére, tartására, értékesítésére, illetőleg, ajánlott tartási időszakot, vagy lejáratot megelőző
értékesítésére vonatkozó költségekre.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat során
felszámított díjak eltérhetnek a példákban szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által választott
számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel kapcsolatban igénybevett
egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze az egyes befektetési ügyletekhez
kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív hatását.
A jelen hirdetmény alábbi pénzügyi eszközökre, eszközcsoportokra tartalmaz példákat.

Ügylet megnevezése
Állampapír adásvétel (sajátszámlás)
Állampapír forgalmazás/jegyzés
BÉT azonnali értékpapír ügylet
BÉT tőzsdei deviza opció és deviza határidős ügylet
BÉT tőzsdei opciós és egyedi részvény határidős
ügylet
EQUILOR Trader index CFD ügylet
EQUILOR Trader lejárattal rendelkező CFD ügylet
EQUILOR Trader OTC piaci deviza határidős ügylet
EQUILOR Trader OTC piaci deviza opciós ügylet
EQUILOR Trader részvény CFD ügylet
EQUILOR Trader részvény ETF és ETC ügylet
EQUILOR Trader tőzsdei határidős áru ügylet
OTC deviza opciós ügylet
OTC deviza határidős ügylet
Befektetési alapok
Nemzetközi értékpapír-piaci ügylet - részvény
BÉT tőzsdei BUX határidős ügylet
BÉT tőzsdei árupiaci határidős ügylet
Certificate
Nemzetközi értékpapír-piaci ügylet - kötvény
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Instrumentum
neve
MÁK 2024/C
1MÁP
MOL NYRT.
EURHUF2112350C

Magyar Állampapír
Magyar Állampapír
MOL
EURHUF

OTP2206

OTP

DAX CFD
OILUSJUN22
USDHUF
EURHUF 6hó
CALL
Apple CFD
SPDR Gold Trust
E mini S&P 500
USDHUF 6hó
CALL
USDHUF 6hó

DAX
Crude Oil
USDHUF

Alaptermék neve

EURHUF
AAPL:xnas
Arany
S&P 500 index
USDHUF

USDHUF
EQUILOR PRIMUS
EQUILOR PRIMUS
BEFEKTETÉSI
ALAPOK ALAPJA
ALAP
BMW:xetr
BMW
BUX2206
BUX
TKUK2207
Kukorica
EBDAXTL110
DAX
Deutsche Bank
DB 2025 2,75
kötvény
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Kérjük, hogy minden esetben részletesen tanulmányozza át az egyes tájékoztatókban található Jogi
nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról cím alatt található információkat.
Budapest, 2018. február 06.
EQUILOR Zrt.
V.1.3. – utolsó módosítás 2021.09.24.
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ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGKIMUTATÁS,
KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
MÁK 2024/C

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az EQUILOR sajátszámlás kereskedés keretében, adásvétel útján
magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
ad el, majd vásárol vissza az ügyféltől.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

Állampapír adásvétel (sajátszámlás)
MÁK 2024/C
Magyar Állampapír
Forintban denominált, állam által kibocsátott, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok – magyar állampapírok
3 év
5,000,000 HUF
1 HUF
4,999,880 HUF
478 db
10,000 HUF
2021.06.30
2024.10.24
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGKIMUTATÁS,
KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
MÁK 2024/C

Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

16,499.89 HUF
0.33%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
1.00%
49,998.80 HUF
1.00%
49,998.80 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
2 év
3 év

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
116,497.49 HUF
66,498.69 HUF
49,832.43 HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
2.33%
1.33%
1.00%

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGKIMUTATÁS,
KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
MÁK 2024/C

Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGKIMUTATÁS,
KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
1MÁP

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az EQUILOR, mint alforgalmazó igénybevételével az Ügyfél
magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
vételére ad jegyzési megbízást, vételi nyilatkozatot, lejárat előtti
értékesítési esetén az EQUILOR vásárolja vissza az értékpapírt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

Állampapír forgalmazás/jegyzés
1MÁP
Magyar Állampapír
Forintban denominált, állam által kibocsátott, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok – magyar állampapírok
1 év
5,000,000 HUF
1 HUF
4,992,000 HUF
512 db
10,000 HUF
2021.06.30
2022.07.02
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

16,492.80 HUF
0.33%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
0.50%
24,960.00 HUF
0.50%
24,960.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
41,452.80 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.83%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a forgalmazás során a forgalmazott, ill. számlákon nyilvántartott állampapír mennyiségtől
függően negyedévente, az állománytól függően 0,0275-0,068% mértékű alapdíjra, ill. bizonyos
feltételek teljesülése 0.5% mértékű bónuszra jogosult.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
13,578.24 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.068%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
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Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

A jelen példában a Budapesti Értéktőzsde azonnali
értékpapírszekciójában kerül befektetésre 5.000.000,- Ft magyar
blue chip részvénybe.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

BÉT azonnali értékpapír ügylet
MOL NYRT.
MOL
Részvény, kárpótlási jegy
3 év
5,000,000 HUF
2,400 HUF
4,999,200 HUF
2,083 db
1 részvény
2021.06.30
N/A
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

16,499.28 HUF
0.33%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.80%
39,993.60 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.80%
39,993.60 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
2 év
3 év

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
96,486.48 HUF
56,492.88 HUF
43,161.68 HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
1.93%
1.13%
0.86%

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában szabványosított, EURHUF határidős
ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

BÉT tőzsdei deviza opció és deviza határidős ügylet
EURHUF2112350C
EURHUF
Származékos deviza ügyletek
6 hónap
35,000,000 HUF
350 HUF
35,000,000 HUF
100 kontraktus
1,000 EUR
2021.06.30
2021.12.15
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.03%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.05%
17,500.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.05%
17,500.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
6 hónap
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
41,000.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.12%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában OTP részvényre vonatkozó határidős
ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

BÉT tőzsdei opciós és egyedi részvény határidős ügylet
OTP2206
OTP
Származékos részvény, index ügyletek
1 év
5,000,000 HUF
17,000 HUF
3,400,000 HUF
1 kontraktus
200 HUF
2021.06.30
2022.06.24
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.35%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
1,000.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.03%
1,000.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
14,000.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.41%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR Trader online kereskedési
rendszeren keresztül index CFD (Contract for difference ) ügyletet
köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

EQUILOR Trader index CFD ügylet
DAX CFD
DAX
Származékos részvény, index ügyletek
6 hónap
6,000,000 HUF
15,524 EUR
5,433,400 HUF
1 db
350 DAX
2021.06.30
N/A
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.22%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
0.10%
5,433.40 HUF
0.10%!
5,433.40 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
6 hónap
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
16,866.80 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0,31%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0%
0%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR Trader online kereskedési
rendszeren keresztül lejárattal rendelkező CFD (Contract for
difference ) ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

EQUILOR Trader lejárattal rendelkező CFD ügylet
OILUSJUN22
Crude Oil
Származékos részvény, index ügyletek
1 év
5,000,000 USD
75 USD
4,998,750 HUF
215 db
310 hordó
2021.06.30
2022.06.24
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.24%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
0.10%
4,998.75 HUF
0.10%
4,998.75 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
21,997.50 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.44%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR Trader online kereskedési
rendszeren keresztül ún. OTC (nem szabványosított) deviza
határidős ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

EQUILOR Trader OTC piaci deviza határidős ügylet
USDHUF
USDHUF
Származékos deviza ügyletek
1 év
31,000,000 HUF
305 HUF
30,999,895 HUF
101,639 USD
1 USD
2021.06.30
N/A
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.04%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
0.05%
15,499.95 HUF
0.05%
15,499.95 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
42,999.90 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.14%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.

EQUILOR Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.
H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Cg. 01-10-041431

Tel: (36 1) 430 3980
Fax: (36 1) 430 3981

equilor@equilor.hu
www.equilor.hu

3/3

ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGKIMUTATÁS,
KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
EURHUF 6hó CALL

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR Trader online kereskedési
rendszeren keresztül ún. OTC (nem szabványosított) deviza opciós
ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

EQUILOR Trader OTC piaci deviza opciós ügylet
EURHUF 6hó CALL
EURHUF
Származékos deviza ügyletek
6 hónap
35,000,000 HUF
350 HUF
35,000,000 HUF
100,000 EUR
1 EUR
2021.06.30
6 hónap
CALL
355

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.03%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
0.05%
17,500.00 HUF
0.05%
17,500.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
6 hónap
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
41,000.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.12%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.

EQUILOR Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.
H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Cg. 01-10-041431

Tel: (36 1) 430 3980
Fax: (36 1) 430 3981

equilor@equilor.hu
www.equilor.hu

3/3

ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGKIMUTATÁS,
KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
Apple CFD

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR Trader online kereskedési
rendszeren keresztül részvény alapú CFD (Contract for difference)
ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

EQUILOR Trader részvény CFD ügylet
Apple CFD
AAPL:xnas
Származékos részvény, index ügyletek
6 hónap
5,000,000 HUF
43,800 HUF
4,993,200 HUF
114 db
1 részvény
2021.06.30
N/A
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.24%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.50%
24,966.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.50%
24,966.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
6 hónap
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
55,932.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
1.12%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR Trader online kereskedési
rendszeren keresztül részvény ETF (Exchange Traded Fundstőzsdén kereskedett befektetési alap) és ETC (Exchange Traded
Commodity - tőzsdén kereskedett áru ) ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

EQUILOR Trader részvény ETF és ETC ügylet
SPDR Gold Trust
Arany
Részvény, kárpótlási jegy, Vállalati kötvények
5 év
5,000,000 HUF
52,500 HUF
4,987,500 HUF
95 db
1 alap
2021.06.30
N/A
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

16,488.75 HUF
0.33%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.50%
24,937.50 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.50%
24,937.50 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
3 év
5 év

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
66,363.75 HUF
33,113.75 HUF
26,463.75 HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
1.33%
0.66%
0.53%

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR Trader online kereskedési
rendszeren keresztül tőzsdei határidős áruügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

EQUILOR Trader tőzsdei határidős áru ügylet
E mini S&P 500
S&P 500 index
Származékos árupiaci ügyletek
1 év
70,000,000 HUF
1,330,000 HUF
66,500,000 HUF
1 kontraktus
50 index
2021.06.30
2021.06.19
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.02%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
5,000.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.01%
5,000.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
22,000.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.03%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR igénybevételével az
EQUILOR bankközi partnereivel, OTC deviza opciós ügyletet köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

OTC deviza opciós ügylet
USDHUF 6hó CALL
USDHUF
Származékos deviza ügyletek
6 hónap
31,000,000 HUF
310 HUF
31,000,000 HUF
100,000 USD
1 USD
2021.06.30
6 hónap
CALL
315

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.04%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.00%
0.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
6 hónap
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
37,000.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.12%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
5,000.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.02%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR igénybevételével az
EQUILOR bankközi partnereivel, OTC deviza határidős ügyletet
köt.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

OTC deviza határidős ügylet
USDHUF 6hó
USDHUF
Származékos deviza ügyletek
6 hónap
31,000,000 HUF
310 HUF
31,000,000 HUF
100,000 USD
1 USD
2021.06.30
6 hónap
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.04%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.00%
0.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
6 hónap
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
37,000.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.12%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban az alábbi ösztönzőnek minősülő
kifizetésben részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
5,000.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.02%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR igénybevételével
befektetési jegyeket vásárol. Az EQUILOR az ügyletben, mint
forgalmazó jár el.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

Befektetési alapok
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA
EQUILOR PRIMUS BEFEKTETÉSI ALAP
Tőkeáttétel nélküli nyilvánosan elérhető, nyílt végű befektetési
alapok (pl. pénzpiaci alapok, ,Likviditási alapok, rövid
kötvényalapok,Tőkevédett alapok, ingatlan alapok), Minden
egyéb nem tőkevédett speciális befektetési alap, (pl.
tőkeáttételes származtatott alapok, részvényalapok, hosszú
kötvényalapok, abszolút hozamú alapok, árupiaci alapok, stb.)
5 év
5,000,000 HUF
1 HUF
5,000,000 HUF
5,180,810 db
1 alap
2021.06.30
N/A
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
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Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége

0.00 HUF
5.00%
249,999.99 HUF

Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

16,500.00 HUF
0.33%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

5.00%
249,999.99 HUF

0.00 HUF
5.00%
249,999.99 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
3 év
5 év

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
516,499.97 HUF
183,166.66 HUF
116,499.99 HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
10.33%
3.66%
2.33%

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban az alábbi ösztönzőnek minősülő
kifizetésben részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
37,500.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.75%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
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Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.

Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az EQUILOR igénybevételével
nemzetközi részvény ügyletet köt BÉT-től eltérő, külföldi
szabályozott piacon. Az EQUILOR, amennyiben az adott külföldi
kereskedési helyszínen nem rendelkezik közvetlen
tözsdetagsággal, az ügyletet kereskedési partner igénybevételével
hajtja végre.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

Nemzetközi értékpapír-piaci ügylet - részvény
BMW:xetr
BMW
Részvény, kárpótlási jegy,
5 év
5,000,000 HUF
29,000 HUF
4,988,000 HUF
172 db
1 részvény
2021.06.30
N/A
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
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Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége

1.00%
49,880.00 HUF

Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

16,489.20 HUF
0.33%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

1.00%
49,880.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
1.00%
49,880.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
3 év
5 év

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
116,249.20 HUF
49,742.53 HUF
36,441.20 HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
2.33%
1.00%
0.73%

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
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Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában szabványosított index ügyletet köt a
Budapesti Értéktőzsdén.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

BÉT tőzsdei BUX határidős ügylet
BUX2206
BUX
Származékos részvény, index ügyletek
1 év
10,000,000 HUF
520,000 HUF
5,200,000 HUF
1 kontraktus
10 BUX
2021.06.30
2022.06.24
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.23%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
1,000.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.02%
1,000.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
14,000.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
0.27%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában szabványosított határidős áru ügyletet köt
a Budapesti Értéktőzsdén.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

BÉT tőzsdei árupiaci határidős ügylet
TKUK2207
Kukorica
Származékos árupiaci ügyletek
1 év
10,000,000 HUF
83,500 HUF
8,350,000 HUF
1 kontraktus
100 tonna
2021.06.30
2022.06.24
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.14%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.80%
66,800.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.80%
66,800.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
145,600.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
1.74%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában certificate-et vásáról.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

Certificate
EBDAXTL110
DAX
Warrant, certificate
6 hónap
1,000,000 HUF
17,500 HUF
997,500 HUF
57 db
1 DAX
2021.06.30
2021.12.30
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
1.20%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.80%
7,980.00 HUF
0.00%
0.00 HUF
0.80%
7,980.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
6 hónap
N/A
N/A

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
21,960.00 HUF
N/A HUF
N/A HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
2.20%
N/A
N/A

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.

Equilor Befektetési Zrt.
H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Cg. 01-10-041431

Tel: (36 1) 430 3980
Fax: (36 1) 430 3981

equilor@equilor.hu
www.equilor.hu

2/3

ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGKIMUTATÁS,
KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ
EBDAXTL110

Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről * szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést
megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az EQUILOR által kínált egyes pénzügyi eszközökbe
történő befektetési költségeiről.
Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat
során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az ügyfél által
választott számlacsomag, az Ügyfélre vonatkozó díjcsomag valamint az ügyfél által a befektetéssel
kapcsolatban igénybevett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze
az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, ill. kumulatív
hatását.
Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató található honlapunkon, a https://www.equilor.hu/mifid/
címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálható kondíciós listánkban, a
https://www.equilor.hu/kondicioslista/ címen. Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség
meghatározásával kapcsolatban kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a
rendelkezésre álló elérhetőségeken.
Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában, devizában denominált, külföldön
kibocsátott kötvényt vásárol, majd értékesít.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Ügylet alapadatai
Ügylet megnevezése
Pénzügyi eszköz megnevezése
Alaptermék neve
Pénzügyi eszközosztály
megnevezése
Ajánlott tartási idő
Befektetésre kerülő összeg
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár
Ténylegesen befektetett összeg
(árfolyamérték)
Ügyletkötési mennyiség
Névérték/db
Ügyletkötés napja
Eszköz lejárata
Opció típusa
Strike árfolyam

Nemzetközi értékpapír-piaci ügylet - kötvény
DB 2025 2,75
Deutsche Bank kötvény
Vállalati kötvények, Devizában denominált, állam által
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – magyar és
külföldi állampapírok
5 év
5,000,000 HUF
1.0620 HUF
4,832,100 HUF
13 db
350,000 EUR
2021.06.30
2025.02.17
N/A
N/A

Vétel becsült költségei
Vételi jutalék %
Vételi költség
Árfolyamba épített %-os vételi
jutalék
Árfolyamba épített vételi költség
Vétel %-os összköltsége
Vétel összköltsége
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Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége
Éves tartási költség
Éves tartási költség %

12,000.00 HUF
0.25%

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések
között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.
Értékesítés becsült költsége
Értékesítési jutalék %
Értékesítési költség
Árfolyamba épített %-os
értékesítési jutalék
Árfolyamba épített értékesítési
költség
Értékesítés %-os összköltsége
Értékesítés összes költsége

0.00%
0.00 HUF
1.00%
48,321.00 HUF
1.00%
48,321.00 HUF

Költségek kumulatív hatásának bemutatása
Tartási időszak
1 év
3 év
5 év

Összes költség/tartási évek száma
az adott tartási időszak végén történő
értékesítés esetén
108,642.00 HUF
44,214.00 HUF
31,328.40 HUF

Összes költség (%) az adott tartási
időszak végén történő értékesítés
esetén
2.25%
0.92%
0.65%

Ösztönzők
Az EQUILOR a pénzügyi eszköz forgalmazásával kapcsolatban ösztönzőnek minősülő kifizetésben
nem részesül.
Ösztönző típusa
Egyszeri ösztönzők:
Folyamatos ösztönzők:

Ösztönző összege
0.00 HUF
0.00 HUF

Ösztönző %-os aránya
0.00%
0.00%

Az egyes százalékos költségek a vételi, ill. eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra.
A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A
forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban
felmerülő devizaköltségek átváltása a tájékoztató készítésekori napi középárfolyamon történt.
Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról
A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes
befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a
befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, ill. nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt
hatását.
A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása
és ennek hatásai.
A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-,
szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre, így pl. számlavezetési költség (E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás) és letéti-őrzési költségek.
Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt
növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.
Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó
kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.
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Az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a költségek a forinttól eltérő devizában is felmerülhetnek,
ilyen esetekben figyelembe kell venni a devizaárfolyam kockázatot is. Abban az esetben, ha a költségek
felmerülése során azok fedezete az ügyfélszámlán nem áll teljes egészben rendelkezésre a megfelelő
devizában az EQUILOR technikai konverzió keretében az ügyfél egyéb eszközeinek terhére biztosítja
a megfelelő fedezetet az EQUILOR által meghirdetett árfolyamot alkalmazva.
Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával,
átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek, vagy a készpénzfelvétel díja.
Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó,
annak ismertetőjében feltüntetett maximum díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen
felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, ill. az
egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat
minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően
szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által
meghatározott kondíciók szerint az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltás esetén további
költségek merülhetnek fel.
Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen
pénzügyi eszköz jegyzésére, vagy megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a
dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő,
jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes
befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak
nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.
A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési
összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az
adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy
hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek
eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában az EQUILOR rendelkezésére álló információk
alapján készült.
Az EQUILOR fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.
A költségkimutatáshoz kapcsolódó teljes jogi nyilatkozat honlapunkon a http://www.equilor.hu/mifid/
címen Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhoz
pontban érhető el. Kérjük, hogy a dokumentumban foglaltak helyes értelmezése érdekében a teljes jogi
nyilatkozatot olvassa el.
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