
Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; befektetési és 

kiegészítő befektetési szolgáltatásainak végzésére jogosító felügyeleti engedélyek száma: 

ÁPTF 73.051/1998., PSZÁF III./73.051-6/2002., PSZÁF E-III/139/2006., PSZÁF 2607/1999., 

PSZÁF E-III-102/2005., PSZÁF EN-III-57/2010) és az MM Futures Hungary Kft (2162 

Őrbottyán, Mester utca 3. Cégjegyzékszáma: 13-09-208696) 

 

KÖZÖS HIRDETMÉNYE 

Hatályos: 2021. február 05. 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MM Futures Hungary Kft., mint az EQUILOR 

Befektetési Zrt. befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (a 

továbbiakban: Bszt.) 111.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti függő ügynöke az alábbi körben 

végez közvetítői tevékenységet az EQUILOR Befektetési Zrt. részére: 

Befektetési szolgáltatások:  

1. Bszt. 5. § (1) a) pontja szerinti megbízás felvétele és továbbítása  

2. Bszt. 9. § (1) a) pontja szerinti megbízás felvétele és továbbítása 

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az MM Futures Hungary Kft. által közvetíthető befektetési 

szolgáltatási tevékenységek keretében az MM Futures Hungary Kft. a fenti ügyletekhez 

kapcsolódó szerződéskötési (kizárólag első szerződéskötés), adminisztratív feladatokat 

jogosult végezni és jelen tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult közreműködni az Ügyfelek 

pénzügyi eszközökre szóló megbízásainak felvételében.  

 

Az MM Futures Hungary Kft. kizárólag az általa akvirált Ügyfelek számára jogosult közvetítői 

tevékenység végzésére, ill. a jelen dokumentumban meghatározott feladatok ellátására azzal 

a feltétellel, hogy az Ügyfél nyilatkozatot tett a számlanyitás során az EQUILOR Befektetési 

Zrt.-nél a közvetítői tevékenység ellátásához szükséges ügyféladatok MM Futures Hungary 

Kft. számára történő kiadásának engedélyezéséről. 

 

A fentiekben meghatározottakon kívüli, egyéb befektetési szolgáltatási és kiegészítő 

befektetési tevékenységet az MM Futures Hungary Kft. az EQUILOR Befektetési Zrt. 

képviseletében nem közvetíthet. Az MM Futures Hungary Kft. által nem közvetíthető 

tevékenységekre vonatkozó Ügyfél megkeresés esetén kizárólag az EQUILOR Befektetési 

Zrt. illetékes munkatársai jogosultak eljárni. 

  



Az MM Futures Hungary Kft. részvételével bonyolított számlanyitásokkal összefüggő 

jogosultságai kizárólag az elsődleges, eredeti számlanyitáshoz kapcsolódódó 

szerződéskötésre – az Ügyfél még nem áll szerződéses kapcsolatban az EQUILOR 

Befektetési Zrt.-vel - vonatkoznak. A számlanyitást követően az MM Futures Hungary Kft. 

szerződéskötéshez, nyilatkozatok (pl. adatmódosítás, újabb szerződés megkötése, stb.) 

Ügyfél általi aláíratásához kapcsolódó jogosítványai megszűnnek, ezekre kizárólag az 

EQUILOR Befektetési Zrt. jogosult. Ügyfeleink ilyen jellegű bejelentést kizárólag az EQUILOR 

Befektetési Zrt. ügyfélszolgálatán jogosultak tenni, valamint ugyanitt jogosultak további 

keretszerződések és megállapodások megkötésére. 

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az MM Futures Hungary Kft.-nek, valamint 

képviselőjének, alkalmazottjának, megbízottjának vagy tulajdonosának, továbbá a felsoroltak 

hozzátartozóinak nem biztosíthatnak meghatalmazást (sem általános, sem eseti jelleggel) 

EQUILOR Befektetési Zrt.-nél vezetett számlájuk felett. 

Az MM Futures Hungary Kft. közvetítői tevékenységéért, vagy azzal bármilyen 

összefüggésben az Ügyfelektől semminemű javadalmazásban, juttatásban nem részesülhet, 

a közvetítői tevékenységgel kapcsolatban az MM Futures Hungary Kft. az Ügyfelekkel 

semmilyen jogcímen szerződést nem köthet.  

 

Az MM Futures Hungary Kft. az Ügyfelektől pénzt, értékpapírt nem vehet át, nem fogadhat be 

semmilyen megbízást az Ügyfelek számla feletti rendelkezései (transzfer, átutalás, pénzügyi 

eszköz/pénz ügyfelek közötti átvezetése) körében. Az MM Futures Hungary Kft. nem jogosult 

jelszavak kiadására, módosítására. A jelzett megbízások felvételére és végrehajtására 

kizárólag az EQUILOR Befektetési Zrt. jogosult, ill. amennyiben az Ügyfél rendelkezik 

EQUILOR DIRECT hozzáféréssel és a kívánt megbízások rögzítését lehetővé teszi a 

rendszer, ezek az Ügyfél által közvetlenül online úton kezdeményezhetők. 

 

Az MM Futures Hungary Kft. az általa közvetíthető ügyletek körében jogosult az 

ügyletkötésben/megbízás feltételeiben az Ügyféllel rögzített telefonon megállapodni, 

megbízását felvenni és a megbízást az EQUILOR Zrt. felé továbbítani. 

  

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, az MM Futures Hungary Kft. kizárólag az EQUILOR Befektetési 

Zrt. által rendelkezésre bocsátott információkat, hirdetményeket továbbíthatja Ügyfeleink 

részére.  

 



Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy kizárólag az EQUILOR Befektetési Zrt. által küldött, ill. az 

online rendszerekben megjelenő számlakivonat, ügyleti visszaigazolás minősül hivatalos 

tájékoztatásnak. 

 

Ezúton felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti korlátozások, a mindenkor hatályos 

hirdetményekben és tájékoztatókban foglaltak be nem tartásából fakadó kockázat és károk az 

EQUILOR Befektetési Zrt.-re nem háríthatók át.  

Az MM Futures Hungary Kft.-nél fellépő, az ügyfélmegbízások közvetítő általi felvételét 

ellehetetlenítő, különleges körülmények esetén az Ügyfél megbízásait közvetlenül az 

EQUILOR Befektetési Zrt. veszi fel és hajtja végre az Ügyfél megkeresése alapján. 

  

Az MM Futures Hungary Kft. üzleti órái megegyeznek az EQUILOR Befektetési Zrt., 

hirdetményben közzétett üzleti óráival. 

 

Az Ügyfél megbízásait az MM Futures Hungary Kft. számára rögzített telefonon, a vonatkozó 

hirdetményben meghatározott telefonszámon kezdeményezheti. 

  

Ügyfeleink az MM Futures Hungary Kft. irodájában megtekinthetik az EQUILOR Befektetési 

Zrt. mindenkori hatályos Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét, továbbá a hatályos Hirdetményeit. 

  

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az EQUILOR Befektetési Zrt. fentiekben jelzett 

dokumentumai elektronikus formában a www.equilor.hu honlapon találhatók. 

  

A befektetési tranzakciók lebonyolításához szükséges fedezet biztosításának rendjét az 

Ügyfél és az EQUILOR Zrt. között létrejövő keretszerződések, üzletszabályzat, ill. vonatkozó 

hirdetmények - Tájékoztató a letétképzési kötelezettség, illetve a fedezetek befogadásának és 

értékelésének rendjéről - tartalmazzák. 

 

Budapest, 2021. február 05. 

 

 

  

EQUILOR Befektetési Zrt.   MM Futures Hungary Kft. 

 


