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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testůilete számár a

Előterjesztő: dľ. Kocsis M:áfté polgáľmester

A képviselő-testtĺleti tilés időpontj a: f0I3. október 02. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Magyarországi Volksbank Zrt-ve|keľet megáIlapodás megkötésére

A napirendet ryíItlzárt ülésen kell térgyalní, a renđe|etlha!ároza! elfogadásĺához
egyszeľiĺ/pq!4{gíte!! szav azattobbség szükséges.

ElorcÉszÍro szpRvnzľľI pcysÉc (NÉv, szlcNó): PÉľzÜcyI ÜcyoszľÁI.y

KÉszĺrprrn (ÜcvnĺrÉzoNľve): PÁnls GyuI-ÁNÉ 
\

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNvrI-Ąp14-1g1iryyel, lcłzoLÁs: td--ł
JocI roNľRoLL. t.lł^.

BeľpnĺpszrÉsnp ALKALMAS :
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Yárosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottsá g véleményezi
Határ ozati j av aslat a bízottság' számát a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság /Ilumánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
tęsttiletnek az e|oterjesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testůilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testület előtt ismeretes - hivatkozássaI a 2013. évi adósságkonszolidáciőva|
kapcsolatos előteľjesĺésekben foglaltakĺa -, hogy az onkoľmányzat adósságállomźnyának egy
része devizában (EUR, CHF) áll fenn.
Az onkormźnyzat a 2013. évi adósságkonszolidációt követően is rendelkezik devizás
kötelezettségekkel, melyeket ďevizétban kell törlesztęni.Ezeĺkötelezettségek egy része a CHF-
ben fennálló váltókĺitelezettségek (esedékesség évente adott év marcius l-jén), másik tésze a
BH-35I5/2004. Beruhĺázási hitęlszerződésbólmegmaradó EUR đęvízás hitel (esedékesség adott
év ápľilis 15-én és október 15-én).

il. A beteľjesztés indokolása

A devizás kĺjtelezettségek teljesítéshez szükséges đevízát az onkorményzatnak meg kell
vásárolni és azt az esedékesség napján biztosítani ke|| az onkoľmrínyzat szám|avezető
bankjánáI. A devizavásaľláshoz az onkormányzatnak előzetesen szám|tt kelt nyitni a belfoldi
hitelintézetnél. 
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Az onkormányzat számlauezetőjére vonatkozó ľendelkezéseket az áIlanháztartásról szóló
20|I. évi CXCV. törvény (Aht.) 84. $ (1) bekezdése tarta|mazza, mely szeľint:

,,84. s (]) A megyei onkormányzat kivlételéveĺ a helyi önkormdnyzat, a nemzetiségi
önkormányząt és a társuĺás fizetési számlájdt vólasztása aĺapján egy belföldi hitelintézet
vagy a kincstár ýezeti. ''

Mindezekĺe tekintettel az onkormźnyzat Íizetési szttm|át csak a sztĺn|avezető banknál nyithat.
Az onkormányzat szám|avezetoje a Magyatorszttgi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:
Volksbank), amely 2008. évben lefolyatott közbeszeĺzési eljárás eredményeként került
kiválasztásra'

Fentiek alapjénaz Önkormányzat a Volksbanknak egyedi konverziós megbízásokat adott. A
Volksbank levélben kereste meg az onkormányzatot, hogy máľ nem lehet a fenti gyakorlatot
folytatni a deviza vásarlások során. Az előteľjesńés melléklete szeriĺti ,,Keret-megállapodás
egyedi arfolyamos SPOT ügyletek |étrehozására,, megźtllapodás megkötésével biĺosítható a
továbbiakban a dęvizavásárlás. Mindezek alapjttn sztikséges a keret-megállapodás megkĺltésére
vonatkozó döntéshozatal.

ilI. TényáIIás

Az e|őzőekben ismeľtetettek és az eddigi gyakorlat szerint az onkormźnyzat a devizában
fennálló kĺjtelezettségek teljesítéséhez szfüséges devizát a Volksbanktól vásarolta meg egyedi
konverziós megbizźs a|apján. A gyakorlatbaĺ azigy|et folyamata az alź.řbiak szerint tortént: az
onkormányzat a kötelezettség esedékességének napján egyedi arfolyam Ąánlatot kért a
Volksbanktól, melyre a bank elektľonikus úton küldött aján|atot adott.

A 2013. évi költségvetéséľől sző|o 9 1201,3. (II,22) onkormányzati rendelet 2f . 5 (2) bekezdése
szerint:

,,22. $ (2) A Városgazdálkodási ,és Pénzügyi Bizottsóg önkormányzati érdekek

figyelembevétel.źveĺ, a fennálló adóssógszolgálat csokkentése - órfolyam kĺilanbazeúőĺ
adódó -, vaĺamint kamaffizetési kiadások csokkentése érdekében dant a beruházási
hitelszerződések keretébenfennálló hitelosszeg devizanemek kazaffi áftonvertálósáról."

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság egyedi döntéseiben felhata|mazta a poIgármestert

az egyedi konveľziós megbízások aláírásźtra, melyről a polgáľmester a következő tilésen a
bizottságnak beszámolt.

A đevízavásĺĺrlásra vonatkozőan az onkormányzat megkeĺeste a hivatalos kozbeszerzésĺ
tanácsadói feladatokat ellátó szerződéses partnerét, aZ ESZ-KER Kft-t. A Kft. 2013.

szeptember 23 -én kiildött véleménye szerint:

,,Devizavásĺíľlások esetén aKozbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a becsült éľtékbe a
számlavezetési díj, konverziós díj, jutalék' kamat és egyéb járulékos kĺiltségek tartoznak
bele. A tőke nem.

A közbeszeľzésekľől szőlrő 2011. évi CVIII. tcirvény (Kbt.) 9. $ (5) bekezdés b) pontja
a|apjánmentes akozbeszerzés kĺltelezettség alól - értéIúatar:tól fiiggetlenül _,,3. melléklet
6. csopoľtjźlba hrtoző pénzngyi szolgáItatźts' amely értékpapíľok vagy egyéb pénzngyi
eszközök kibocsátása, eladása, vétele vagy átľuhttzása által valósul meg' vagy amely a
monetaris, az tnfo|yarĺl- vagy a tartalékkezelési politika, vagy a k<izponti kormányzat
adósságkezelési politikájanak megvalósítása érdekében pénz- vagy tőkeszerzésre irányul,
továbbá a j egybanki tevékenység;''

A Kbt. 3. melléklet 6' csoportja szerinti Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási
szo|gáItatźtsok á) Banki és bęfektetési szolgáltatások 66100000-|tőI 66720000-3 CPV
kódig.''



Az ESZ-I(ER Kft . álláspontj a szerint :

,,A devizavźsźtrlás és konverziós megbízás, ameĺmyiben annak becsült értéke e|&i anettó 8
millió Ft-ot, az esetben kozbeszerzés k<jteles még akkor is, ha egy banktól lehet vásáľolni a
devizát (ez esetben Kbt. 94. $-a szeľinti hirdetmény nélktili tiírgyalásos eljarást kell a
Volksbankkal lefolyatni). Amennyiben a ťĺzetendő díj nem éľi el a kozbeszeľzési
érté|<határt' úgyértélemszeriĺen nem kellkozbeszerzési eljárást lefolytatni.''

Tekintettel arra, hogy az onkormányzat a devizavźlsárlást csak a számlavezetőjévet tudja
lebonyolítani, valamint abeszerzés becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatáľt és csak
keret-megállapodás megkötésével biztosítható, ezért annak megktitésére vonatkoző javas|atot
tarta|mazza a hatáĺ o zati j avaslat.

A Volksbank javaslatában (melléklet) a devizavttsarlás alakalmával a napi eladási árfolyamnál
kedvezőbb áľfolyamot aján| az onkoľmányzatrészére. Amennyiben a keret-megállapodás nem
kerĹil elfogadásra és megkötésre, akkor a jövőben egyedi árfolyam megállapodás megkötésére
nincs lehetősége az onkorm źny zatnak.

Iv. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testtilet hatásköre a Magyaľország heIyi cjnkoľmanyzatafuől' sző|ő f0|1. évi
CLXxXx. tĺirvény 41. $ (3) bekezdésében foglaltakon alapul.

V. Diintés taľtalmának részletes ismertetése

Az onkormányzat devizaťlzetési kĺjtelezettségei alapjźn _ figyelemme| az Aht. 84. $ (1)
bekezdésében és a Kbt. 9. $ (5) bekezdésében foglaltakľa, valamint arra, hogy a bęcsiilt érték
nem éri el a közbeszerzési értéIďlatar:t _ a Képviselő-testĹilet elfogadja az e|oteľjesztés
mellékletét képező ,,Keret-megállapodás egyedi aľfolyamos SPOT ügyletek |étrehozásźta,,
megál1apodást.

vI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A keret-megállapodás megkötése pénnlgyi fedezetet nem igényel. Az egyedi aľfolyam ajźn|at
a|apján az onkormźnyzat a dęvizás adósságszo|gźůatteljesítésekor megtakarítást ér el.

Kéremaza|ábbíhatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magyarországi Volksbank Zrt-ve| (1088 Budapest, Rĺĺkóczi ilt7., cégegyzékszám:
0l-l0-04l720) hatfuozatlan időtartamu, megállapodást kot az előterjesĺés mellékletét
képezó - Keret-megźiIapodás egyedi aľfolyamos SPOT ügyletek |étrehozástrď,
tźrgyában.

Felelős: Polgiíľmester
Hattridő: 2013. október 02.

2. felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt keľet-megállapodás aIáirásáta.

Fęlelős: Polgáľmester
Hatĺáridő: 2013. október 02.

3. fe|hata|mazza aPoIgźtrmestert, hogy a hatátozat 1. pontja szerinti keret-megállapodás
keretében' az ađősságszolgá|at teljesítéséhez sztikséges deviza biztosítása érdekében, a
Magyarországi Yo|ksbank Zrt-vel a Spot ügyletekkel (Egyedi kötések) kapcsolatos
megállapodások megkotésére.



Felelős: Polgármester
Határidő: keľet-megállapodás idotaĺamaalatt

A dłintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g : Pénzü gyi Ü gyo sztály

Budapest, 2013. szeptember 24.
t /x',ŕ.^ ,f Ű4-.*Ü,,,,.'.., .,, *ťl

dr. Kocsis M.áLté
polgármester

Torvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺil:

dt,Mészźlr Erika
aIjegyző 
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Biankó szám: 01-24-150 Keretmegá||apodás egyedi árfo|yamos SPOT ügy|etek |étrehozására
(gazdá|kodó szervezetek részére)

25. sz. mellék|et - Keretmegállapodás egyedi árfolyamos sPoT Ĺigyletek létrehozására

MEfuIBER OF SBERBANK GROUP

ątvoE-KsBÄNKw MAGYARoRszÁG
Keretmegállapodás egyedi árfolyamos sPoT ügyletek létrehozására

Ame|y létrejott egyrészről a

Név
SzékheIy:
Cégjegyzékszám..
Ügyfélszám:
mint Ügyfé|, (a továbbiakban: Ügyfé!),

másrészrol pedig a

Magyarországi VoIksba nk Zrt.
1088 Budapest, Rákóczi út 7.
cégjeg yzékszám : 01 -1 0 -04 17 20

mint az egyedi árfoĺyamos Spot Ügyletekre az ÜgyféIle| szerződést koto partner (a továbbiakban:
Bank) kozött a mai napon az a|ábbi fe|tételek szerint:

PREAMBULUM

Az Ügyfe| azza| a szándékka| kereste meg a Bankot, hogy a Bankkal Spot ügy|etek kapcsán
megá||apodásokat (a továbbiakban: Egyedi kötés) hozzon |étre. Az Ügyfe| Egyedi kötései kizári|ag
az Ügl1fé| Bankná| vezetett va|ame|y szám|áján rendelkezésre á||ó szabad pénzeszközok konverzióját
jelentik. Az ügyfé| tudomásul veszi, hogy a Bank az Egyedi kotés kapcsán kölcsont nem fo|yósít,
annak fedezetérő| az Ügyfé|nek ke|| gondoskodnia a konvezió tényleges megtöńéntéig. Az Ügyfé|
tudomásu|veszi, hogy a megbízás fe|véte|e és a konverzió végrehajtása nem egy időben történik.

Je|en Keretmegá|lapodás cé|ja az, hogy rÖgzítse a szerződő fe|ek kozötti Egyedĺ kötések jogi
fe|téteIeit.

FOGALMAK

Egyedi árfolyamos Spot ügy|et: olyan konvezils ügy|et, amikor a Bank az Ügyfé| kérésére a piaci
helyzet függvényében a pub|iká|t, adott napi devizaárfolyam he|yett a meghirdetettő| e|térő árfolyamot
alkalmaz.

Üz|etsza bá |y zat: a B a n k Befe ktetés i Szo I g á |tatási Ü z I et szabá|y zata

JOGNYILATKOZATOK

1. Az Ügyfél kije|entĺ, hogy a Bank Üz|etszabá|yzatát', es Á|ta|anos Szerzódési Fe|téte|eit a
rende|kezésére bocsátotta, annak rendelkezéseit megismerte, annak tańa|máva|, i||etve a
felek ott rögzített jogaiva| és köte|ezettségeive| tĺsztában van, tudomássa| bír arro|, hogy az
Üzletszabá|yzat a fe|ek kozott |étrejött Egyedi kotésekben nem rogzĺtett kérdésekben az
Egyedĺ kotés részét képezi és kije|enti, hogy az Üz|etszabáĺyzat rende|kezéseit, mĺnt irányadi
szabá|yokat va|amennyi Egyedi kotés tekintetében e|fogadja.



Biankó szám: 01-24-150 Keretmegá||apodás egyedi árfolyamos SPOT ügyletek |étrehozására
(gazdá|kodó szervezetek részére)

ó.

A je|en KeretmegállapodáS aláírásáva| egyidejű|eg az Ügyfél kijelenti, hogy az Egyedi kotéssel
kapcsolatos iĺgyfé|-tájékoztato anyagok tartaImát, iIletve azok kockázatát bemutató
dokumentumokat, és azok tartalmát megismerte, így az Egyedi kötések jogĺ és kozgazdasági
tarta|máva|, i|letve cé|jáva| tisztában van' A Fe|ek megá||apodnak, hogy a je|en bekezdésben
fog|aĺtakat minden egyes Egyedi kotés megkotésekor automatikusan megisméte|tnek ke||

tekinteni, valamint hogy a je|en bekezdésse| szemben az Ügyfé|nek van bizonyítási
koteIezettsége.

Az Ügyfé| a je|en Keretmegá||apodás a|áírásáva| e|ismeri, hogy a Banktó| megkapta a
távértékesítés keretében kÖtött pénzügyi ágazati szo|gá|tatási szerzódésekrő| szó|ó 2005. évi
XXV. torvény 3. s (2) bekezdés a)' b)' c) il|etve d) pontjában fe|soro|t, a szo|gá|tatóra, a
szo|gá|tatásra, a szerződésre, va|amint jogvĺta esetén a|ka|mazandó eljárásra vonatkozi
tájékoztatást, va|amint tudomásu| veszi hogy az ezen torvény hatá|ya a|á taĺtoző ügy|etekné|
nem i|leti meg az Ugyfe|et a fe|mondási (e|á|lási) jog.

Az Ügyfé| tudomásu| veszi, hogy a je|en szerződés hatá|ya a|á eső T értéknapos Egyedi
kotéseket az Ügyfé| a Pénzpiaci Értékesítés osztály munkatársainak te|efonon jelezheti banki
munkanapokon a je|en megá||apodás 3. sz. me||ék|etében megadott határidók figyelembe
véte|éve|. Ezen idopontok után érkező Aján|atokat' Aján|atkéréseket, Megbízásokat i||etve

ezen időpont után adott rende|kezéseket (ideértve, ha ezen időpontig nem Vagy hiányosan,
e||entmondóan i||etve nem érthetően adja be az Ügyfél a vonatkozó átuta|ási / konverziós
megbízást) a Bank jogosult csak a kovetkező banki munkanap te|jesíteni. A Bank jogosu|t
továbbá a 3. sz. me||ék|etben megadott határidők után érkezett Egyedi kotéseket a kÖvetkezo
banki munkanapon, de az Ügyfél á|ta| szerződott értéknapon végrehajtani. Erre tekintette| az
Ügyfé| kije|enti, hogy a fenti határidők e|te|te után adott rende|kezéseken a|apu|ó konverzióva|
kapcso|atban felmerÜ|ő eset|eges kovetkezményeket és eset|eges veszteségeket ó maga
viseIi és nem jogosu|t a Bankkal szemben semmi|yen jogcímen igényt érvényesíteni'

Az Egyedi kotések pénzÜgyi és jogi kockázatával kapcso|atban az Ügyféĺ az a|ábbiakró|
nyilatkozik:

Kijelenti és igazo|ja, hogy az Egyedi kötésekke| egyĹitt jári kockázatokka| tisztában van.
Tudomásu| veszĺ, hogy ezen kockázatok anyagi kihatásai te|jes mértékben őt terhe|ik. Az
Ügyfé| tudomásuI veszi, hogy az Egyedi kötésre vonatkozó AjánIatát, Aján|atkérését,
megbízását nem vonhatja vissza, va|amint kije|enti, hogy a jelen szerzódés alapján adott
rende|kezése a tobbi eset|eges rende|kezését mege|ozi'

Kije|enti továbbá, hogy a veszteség-kockázatot gondos megfonto|ás tárgyává tette és
fizetóképességének megfe|e|ően mér|ege|te.

Tudomásu| veszi, hogy az Egyedi kötések során fe|merü|ó eset|eges veszteségekért a Bank
nem tehetó fe|e|őssé, ezen va|o osztozásra nem kote|ezheto kivéve, ha a Bank az Egyedi
kötés teljesítése során a Keretmegá||apodásban és az Üz|etszabályzatban rész|etezett
köte|ezettségeinek megszegésével neki fe|róható módon okoz kárt az Ügyfé|nek.

A Bank eset|eges mu|asztásának időbenife|tárásáva| és a megfelelő intézkedéssel az Ügyrél
kote|es a kár enyhítése érdekében ha|adékta|anuI fe||épnĺ.

A Bank az Ügyfé| részére a je|en szeződés hatá|ya a|att kotott Egyedi kötésekről annak
te|jesu|ését követő egy banki munkanapon be|Ü| írásbeli visszaigazo|ást kü|d a je|en
szerződésben megadott fax számra (il|etve arra a fax számra, ame|yet az Ügyfé| a Bank fe|é
erre a cé|ra megje|ol). Az Ügyfé| kote|es a te|efonon létrejött Megbízásokat a Bank általfentiek
szerint kézbesített visszaigazo|ás e|kÜ|dését kovető nap 17:00 óráĺg írásban is a Bank részére
e|juttatni, azaz megerősíteni _ ame|y azonban nem érvényességi feltétele az Egyedi kotésnek.
Amennyiben az Ügyfél ezt elmulaszt1a, a Bank sÚ|yos szerződésszegésnek minősítheti, és
jogosu|t választása szerint a jövőre nézve a te|efonos Ajánlatok, Aján|atkérések il|etve
Megbízások nyi|vántartásba véte|ét, i||etve e|fogadását megtagadni, i||etve az adott
Megbízástó| e|á||ni. A fe|ek megá|lapodnak, hogy a visszaigazo|i e|kÜldéséve| az Egyedi
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Biankó szám: 01-24-150 Keretmegá|lapodás egyedi árfo|yamos SPOT ügy|etek |étrehozására
(gazdá|kodo szervezetek részére)

kötés i||etve a konverziós megbízás írásba fog|a|tnak és az Ügyfé| á|ta| jóváhagyottnak
tekintendő - ame|yre tekintetteI a fe|ek az utólagos jóváhagyásban egyeznek meg.

TECHNIKAIADATOK

5. Az Ügyfé| részérő| az Egyedi kÖtések megkotésére, i||efue azok írásbeli visszaigazo|ására
jogosu|t szemé|yek nevét, te|efon- és teIefaxszámát, Va|amint a|áírás-mintáját jeIen
Keretmegá||apodás 1. sz. me||éklete tartaImazza.

A Bank részérol Egyedi kotések megkotésére a Bank Pénzpiaci Értékesítés osztá|y terÜ|etén
doIgozó alkaImazottak jogosu|tak.

A felek kijelentik, hogy a nevezett meghataĺmazottak, i||etve a Bank megje|ö|t alka|mazottai
te|jes korű fe|hata|mazássa| bírnak Egyedi kotések |étrehozata|ára, továbbá szavato|ják, hogy
a fentiekben megjelo|t üz|etkotoik jognyi|atkozatai a fe|ekre nézve kÖtelező tarta|mú
szerződéses kÖte|ezettséget ke|etkeztetnek, ezen jognyi|atkozatok érvényességéhez a fe|ek
részéró| egyéb hozzĄáru|ás, i||etve nyi|atkozat nem szükséges'

Az Ügyfé| kije|enti, hogy a nevezett meghata|mazottak szemé|yében bekovetkezo va|amennyi
vá|tozásri| je|en Keretmegá||apodás 1. sz. me||ék|etének módosÍtása Útján tájékoztatást nyÚjt
a Bank részére. Az Új meghata|mazottak szemé|ye azon a napon vá|ik mind a két fé| részéről
e|fogadottá, ame|y napon a vonatkozi midosított 1. sz. me||ék|etet mindkét fé| cégszerĺÍen
a|áírta. A fe|ek megá||apítják, hogy a vá|tozás bejelentésének e|mulasztásából i||etve a
vá|tozást kovetően a jelszimódosĺtásbó| eredő va|amennyi kárt az Ügyfé| vise|i.

Az Ügyfé| a te|efonon keresztü| torténo Ügy|etkotéshez szükséges je|szót a 2. sz. me||ékĺetben
adja meg.

A fe|ek az Egyedi kotések visszaigazo|ásának módjára a telefax adatkoz|ést határozzák meg.

AZ ADATKÖZLES ToVÁBBíTÁSÁHoZ sZÜKsÉGEs TECHN|KA| ADAToK:

Bank telefax: (06 1) 328 6557 Ügyfé| te|efax: (.. ...)

BIzTosíTÉKoK

A Fe|ek kije|entik, hogy a Bank csak akkor köte|es az Egyedi kotések megkötésére,
amennyiben az Ügyfé| az Egyedi kötésekhez szÜkséges te|jes osszeget (100%)
maradéktalanu| a Bank rende|kezésére bocsátotta, i||etve az Ügyfé|nek nincs a Bank fe|é
semmi|yen |ejárt tartozása.

Ha a je|en szerzódés a|apján mĺndkét félnek ugyanazon a napon ugyanazon devizanemben a
másikkal szemben fizetési kötelezettsége áĺ| fenn, a fe|ek nettó e|számo|ást a|ka|mazhatnak.

zÁno RENDELKEZÉsEK

13' A szerződő fe|ek je|en Keretmegállapodást határozatlan ĺdőre kotik. Fe|ek kijelentik, hogy az
Egyedi kötések akkor lépnek hatá|yba, amikor a konverziohoz szijkséges fedezet az Ügyfé| Bankná|
vezetett va|ame|y számláján rende|kezésre ál|.

A Keretmegá|ĺapodás azonna|i hatályú fe|mondására vonatkozó okokat (rendkívÜ|i fe|mondás)
a felek az a|ábbiakban roozítik:

8.

o

.ĺ0.

11.

12.
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a.l ha az Egyedi kötés a|apján fizetésre kötelezett féI az esedékes fizetési
kotelezettségének - bármi|yen ok kovetkeztében - az esedékesség napján nem tesz
eleget;

b.l amikor az egyik fél bárme|y okbó| nem tesz e|eget a másik fé||e| szemben fenná|ló,
bárme|y - az Egyedi kotésen kívü|i _ jogviszonyból ke|etkezett esedékes tőke, vagy
kamatfizetési köte|ezettségének;

A felek megá||apodnak abban, hogy a már létrejott Egyedi kotés |ezárásátó| fuggetlenÜ|
fe|mondás né|kÜl megszúnik aje|en Keretmegá|lapodás, ha

a.l a felek egyĺke beje|enti a fizetésképte|enségét,

b.l a fe|ek egyike e||en jogerős csőd-, vagy fe|számo|ási e|járást rende|nek e|, vagy
egyéb, a vagyonát érintő, a fizetésképte|ensége miatti végrehajtási e|járást indítanak;

c't az Ügyfé| bárme|y más szerzodéses köte|ezettségét megséńi, i||etve az Ügyfé|
bármely más szerződése megszűnt'

A Keretmegá||apodás fenti módokon történó megszűnése esetén a Bank jogosu|t a már
megkttott Egyedi kötéseket azÜz|etszabá|yzatban meghatározott midon |ezárni.

Az Ügyfé| tudomásu| veszi, hogy Egyedi kötésre vonatkozi Aján|atot i|letve Megbízást a je|en
Keretmegá||apodás és annak me||ék|eteit képező va|amennyi okirat mindkét fé| á|taĺ torténő
a|áírását kovető banki munkanapon adhat, Aján|atkérést pedig ettol a napti| jogosu|t
benyújtani'

A felek kifejezetten kikötik, hogy a je|en megá||apodás bárme|y midosítása vagy kiegészÍtése
csak írásban érvényes, továbbá szerzodo fe|eknek jogszabá|y, valamint e szerződésbőleredő
jogok gyakor|ásához, ĺ||etve köte|ezettségek te|jesítéséhez szÜkséges jognyi|atkozatok_ e|térő
rende|kezés hiányában - írásban érvényesek.

Az Ügyfé| a Bankka| kotott szerződés a|áírásával egyidejű|eg kifejezett' hozzĄáru|ását adja
ahhoz, hogy a Bank a hite|intézetekró| és pénzÜgyi válla|kozásról szó|i tobbször midosított
1996. évi CX||. törvény (Hpt.) 54. s (1) bekezdésének h) pontja, valamint a befektetési
vá||a|kozásokró| és az árutózsdei szo|gáltatikról, vaĺamint az á|taIuk végezheto
tevékenységek szabá|yairó| szó|ó 2007. évi CXXXV|l|. törvény (Bszt.) 117-120. $$-ai a|apján
az Ügyfé|re vonatkozó banktitok és éńékpapírtitok körébe tartozó adatokat, így kü|onösen a
vonatkozó szerződésse| kapcso|atban a Bank tudomására jutott, a gazdasági tevékenységét
érintŐ adatokat, szemé|yes adatait, továbbá minden egyéb jelen jogvĺszonnyaI kapcso|atban a
Bank tudomására jutott adatot, információt az információs onrende|kezési jogri| és az
információszabadságri| szó|i 2011. évi CX||. és a kutatás és közvet|en Üz|etszezés cé|ját
szo|gá|ó név- és |akcímadatok kezelésérő| szó|ó 1995. évi CX|X. törvény rende|kezéseinek
betartása me||ett e|emzési, információ szoIgá|tatási, adatkeze|ési, adatfeIdo|gozási és
kÖzvet|en üz|etszerzési cé|la|,

- a Sberbank Csoporton be|ü|i együttmĹikodés keretében (be|ső e||enőrzés, hite|bírá|at stb.) a
Csoport tagjainak (így külonosen Sberbank Europe AG-nak és a Sberbank of Russia-nak)
továbbá a VB Management GmbH-nak;
- az Ausztriában adatfeIdolgozássaĺ fogIalkozi eIszámoló kozpontnak (A||gemeines
Rechenzentrum Gmbh., Innsbruck);
- hite|-, i|l. ko|csönügylet keretén be|Ü| kockázat-megíté|és cé|jábó| a Bank eset|eges
konzorciá|is hite|ezésben résztvevó partnerei, va|amint kockázatvise|ő partnerei részére;
- az Ügyfé| á|taI nyújtott biztosítékok vizsgá|ata céljábó| a Bankot refinanszírozi társaság, il|.

szervezet részére, ame||ye| szemben a Bank Ügyfé||e| szembeni kovete|ései
biztosítékként szo|gá|nak;
- a ERGO Biztosíti Zrt., továbbá
- a Bank részére kiszervezett Vagy ugynoki tevékenységet végző szemé|yek i||etve

szervezetek részére tevékenységÜk e|végzése cé|jábiI
kozvet|enü|vagy közvetve kü|fo|dre és be|fÓ|dre egyaránt átadja'

16.

17.
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E hozzĄáru|ás és fe|hata|mazás bárme|y a banktitokra Vagy értékpapíńitokra vonatkozo vagy
adatvéde|mi szabá|yok (így kü|Önosen az informácĺos onrende|kezési jogro| és az
információszabadságró| szó|ó 2011. évi CXl|. törvény, valamint a kutatás és közvet|en
üzletszerzés cé|ját szo|gá|ó név- és |akcímadatok keze|ésérő| szó|ó 1995. évi CX|X. torvény)
á|taI fe|á|lított jogi korlátozásroĺ tÖńénő |emondásnak' illetve a titok megtartásának
kotelezettsége a|ó|i feImentésnek i||etve adatkeze|éshez és adattovábbításhoz torténő
hozzĄáru|ásnak m i nősÜ |.

18. A je|en Keretmegál|apodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Üz|etszabá|yzat, az Egyedi
kotések rendelkezései, valamint a Bank Á|ta|ános Szerzodési Fe|téte|ei, továbbá Polgári
Törvénykönyvben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban fog|a|tak az irányadók. A je|en
keretmegá||apodásban nagybetĹive| haszná|t foga|mak - e|téro rende|kezés hiányában - a
Bank BefektetésiSzolgá|tatási Üzletszabályzatában meghatározott jeIentések bírnak.

19. Az Ügyfé| kije|enti, hogy a Bank hivatkozott Üz|etszabá|yzatának és Á|talános Szerződési
Fe|tételeinek tarta|mát megismerte, az ott írtakat tudomásu| vette és e|fogadta, igazo|ja
továbbá, hogy a Bank e|ozőekben írt Üz|etszabá|yzatának és Á|ta|ános Szerződési
Feltételeinek egy pé|dányát átvette.
Amennyiben a fe|ek a je|en megá||apodást módosítanák és a szerződés a|áírását kÖvető
időszakban a Bank Üz|etszabáIyzata vagy Álta|ános Szerződési Fe|téte|ei módosĺtásra
kerülne, a módosított szezodésre a Bank módosított Üz|etszabá|yzatának rende|kezései
terjednek ki.

20. Az Ügyfé| kije|enti, hogy az Üz|etszabá|yzatban meghatározott szeződéskötési rendet, a
kárta|anítási szabá|yokat, továbbá a jog|emondást magára nézve, mint köte|ező szabá|yt,
kifejezetten elfogadja.

A jelen KeretmegáI|apodás e|vá|aszthatat|an meĺ|ék|etét képezi az 1, 2.,3 sz. me||ék|et.

Budapest, 20

Ügyfé|

MELLÉKLETEK:

t.

Magyarország i VoIksba nk Zrt.

Az Ügyfé| részérő| Egyedi kötések megkotésére és írásbe|i visszaigazo|ására
jogosultak adatai
Ügyfé| nyi|atkozata a te|efonos je|szira vonatkozóan
Nyi|atkozat szám|ákró| tÖrténő kie|égítéshez

2.
3



Biankó szám: 01-24-150 KeretmegálIapodás egyedi árfo|yamos SPoT ügyletek |étrehozására
(gazdá|kodó szervezetek részére)

2511. sz. mel|éklet . Az Ügyfé| részérő| i'izletkötésre és visszaigazolásľa jogosu|tak
adatai

MEMBER OF SBERBANK GROUP

ątrvÜtKsBlŁF{Kw MAGYARoRsZÁG

łz ÜcYrÉl nÉszÉnól EGYEDIÁnrolvłĺvlos sPoT Ücyleľer xorÉsÉne És
VlsszAlGAzoLÁsÁRA JoGosULTAK ADATAI

a.) pr. Ügyfé| részéro| te|efonon torténő Aján|at adására, Aján|atkérésre és üz|etkötésre
feĺhatalmazottak névsora

A Bank azon szemé|yek telefonon, szóban adott Ajánlatait, Aján|atkéréseit Megbízásait, i||etve
nyi|atkozatait fogadja e|, akik a je|en Keretmegál|apodás 2. sz. me|lékletében megadott je|szit
megadják.

b.) pe. Ügyfé| részérő| üzletkotések írásbe|i kezdeményezésére és visszaigazolására
feIhatalmazottak névsora

Név Szem.io.szám A|áírás RendeIkezési ioq
1 EgyedĹ]| []

Közösen [ ]
Közos a|áírás esetén
kivel:

2 EgyedÜ| [ ]
Kozösen [ ]
KozÖs a|áírás esetén
kivel:

3 EgyedÜl [ ]
KozÖsen [ ]
Közos a|áírás esetén
kivel:

4 EgyedÜl [ ]
Kozösen [ ]
KozÖs a|áírás esetén
kivel:

5 EgyedÜ| [ ]
Koztsen [ ]
KözÖs a|áírás esetén
kivel:

Budapest, 20.

Ügyfé| Magyarországi Vo|ksba nk Zrt.
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2512. sz. melléklet. Ügyfé! nyi|atkozat (spot ügyletek)

MEMBER OF SBERBANK GROUP

ąFVÜI-K$BANKB ľ.IAGYARORszAG

Ügyfét nyi|atkozata

Je|szó Útján adott, egyedi árfolyamos spot ügyIetekkeI kapcsolatos teIefonos Ajánlatokra'

AjánIatkérésekre, Megbĺzásokra és számIainformáció |ekérdezésére vonatkozoan.

Ügyfé| neve

Ügyfé|száma

(a továbbiakban: Ügyfél) nevében kérjuk, hogy az Ügyfé| és a Magyarországi Vo|ksbank Zrt. (a
továbbiakban: Bank), mint befektetési szo|gá|tató közott kÖtött - egyedi árfo|yamos spot ügy|etekke|
kapcso|atos - szerződések a|apján a Bank á|ta|i intézkedésre, i||etve a Bank á|ta| az Ügyfé| 1avára
szo|ó szerződések megkötésére adott Aján|atok, Aján|atkérések, Megbízások, továbbá a Bank és az
Ügyfé| között kötott szerződések megkotésére vonatkozó nyi|atkozatokat írásban adott Aján|aton,
AjánIatkérésen, Megbízáson, i||etve nyiIatkozaton tú| teIefonon, szóban tett utasításnak i||etve
nyi|atkozatoknak megfe|e|oen is te|jesítse a Bank az a|ábbi fe|téte|ek szerint.

1. Az Ügyfél nevében kifejezetten tudomásu| vesszÜk, hogy

. a Bank elfogadja azon szemé|y te|efonon, szóban adott Aján|atait, Aján|atkéréseit,
Megbízásait, i||etve nyi|atkozatait, aki az alább megadott jelszót megadja;
az a|ább meqadott ie|szó titokban tartása az Üqvfél köte|ezettséqe és fe|e|osséqe; és

. a te|efonon, szóban adott Aján|atok, Aján|atkérések, Megbízások, i||etve nyi|atkozatok Bank
áltaIi fé|reértéséből ke|etkezó va|amennyi kár vise|ése az Ügyfelet terhe|i.

A fé|reértések e|kerü|ése cé|jából ezenne| hozzď1áru|unk ahhoz, hogy a je|szót megadó szemé|y
beazonosíthatósága cé|jábó| a Bank Aján|atomat, Aján|atkérésemet, Megbízásomat te|efonon fe|vevó
munkatársa bármi|yen, az Ügýéł adat|apon szerep|ő adatra az Aján|at, Ajánlatkérés, Megbízás
fe|véte|e előtt rákérdezzen és helyte|en vá|asz, vagy visszaé|és gyanÚjának fe|merü|ése esetén a
szerződéskötést, ĺl|etve az Ąán|at, Aján|atkérés nyi|vántartásba véte|ét, a Megbízás teljesítését
megtagadja. Te|efonon, szóban adott Aján|atok, Ajánlatkérés, Megbízások, ĺ||etve nyi|atkozatok
esetében az a|ábbi jelszót kívánj u k haszná| n i :

JELSZO:

Az Ügyfé| tudomásu| veszi, hogy he|yesen megadott azonosító kódok esetén a Bank a beje|entkezó
szemé|y szemé|yi azonosságának további vizsgá|atára nem köte|es, és az Ügyfé| azonosító
je|szavának megadásávaI adott szerződésĺ Ajánlatokat, Aján|atkéréseket, Megbízásokat az Ügyfé|tő|
származinak tekinti és akként te|jesíti. A Bank nem fele| az Ügyfelet, más szemé|yt vagy ezek
érdekkorét ért azon kárért, ame|yet az Ügyfé| azonosíti adatainak felhasználásáva|, vagy az
azonosítást követóen az adatforga|omba való behato|ássa| i||etékte|en szemé|y(ek) okoz(nak)'

2. Pz Ügyfé| kifejezetten tudomásu| veszi, hogy te|efonon, szóbeli Aján|atot, Aján|atkérést' Megbízást
csak egyedi árfo|yamos spot ügy|etekre adhat, pénz átvezetésére / átuta|ására szi|ó megbízást vagy
képvise|eti meghataImazás igazolását a jovőben is csak írásban fogadja e| a Bank.
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3. Az Ügyfé| kifejezetten tudomásu| VeSZi, hogy a Bank a te|efonon, szóban adott utasĺtásokat
kizárő|ag csak azza| a fe|téte||e| köteles te|jesíteni, ha az utasítás tárgyát képező ügy|ethez a Bankka|
kotott szerződésekben meghatározott fedezet az ügy|et teljesíthetőségéhez a szerződésben
meghatározott időben és mennyiségben rende|kezésre á||.

4. AzÜgyfé| kifejezetten tudomásu| veszi, hogy amennyiben szemé|yesen ad Aján|atot, Ajánlatkérést,
Megbízást a Banknak, akkor a je|en nyilatkozat a Banknak va|amennyi egyedi árfo|yamos spot
ügy|etre szemé|yesen adott Aján|at, Aján|atkérés, Megbízás az irányado és a'.személyesen adott
Aján|atokka|, Ajánlatkérésekke|, Megbízásokka| kapcso|atban, a Bank A|ta|ános Uzletszabá|yzatában
fogla|takkaI egyÜtt az i|yen szerződések e|vá|aszthatatlan részét képezi.

5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a befektetések biztonsága érdekében a Bank csak abban az
esetben ad te|efonon fe|vi|ágosítás, ha az információt kérő szemé|y megadja a fenti 1. pontban
meg határozott jelszot'

Budapest, 20

Ugyfé| cégszerĹi aláírása
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2513. sz. melléklet _ Pénz utalására, illetve átvezetésére vonatkozó megbízások
határideje

MEMBER OF SBERBANK CROUP

ttrvotKsB.ĄNKw MAGYARoRszÁG

T értéknapos Egyedi kĺitések

Az Ügyfé| kizáro|ag EUR és USD devizanemekben köthet T értéknapos Egyedi kÖtéseket,
amennyiben az Egyedi kotés kimenő átutalásra vonatkozik. Az Egyedi kötést a Bank Pénzpiacok
Éńékesítés osztá|y munkatársainak je|ezheti te|efonon, H-Cs 14:30 őráig, pénteken í4:00 óráig,
továbbá a vonatkozó átutalási megbÍzásnak a Bankhoz be ke||érkeznie 15:00 óráig.
Egyéb devizában i|yen Egyedi kötés megkotésének és e|számo|ásának |ehetőségét a Bank
Pénzpiacok Területe mindig egyedi|eg á||apítja meg.

Az Ügyfé| EUR és USD devizában ktthet T értéknappa| o|yan Egyedi kotéseket is, ame|yekné| a kotés
Bankon belüli átutalásra vagy konverziőra vonatkozik' Az Egyedi kotést az Ügyfé| a Bank
Pénzpiaci Értékesítés osztály munkatársainak je|ezheti H.cs í6:00 óľáig, pénteken í4:00 óráig,
továbbá a vonatkozi átuta|ási/ konverziós megbízásnak a Bankhoz be ke|| érkeznie 16:00 óráig.
Egyéb devizában i|yen Egyedi kötés megkötésének és e|számo|ásának |ehetóségét a Bank
Pénzpiacok Területe mindig egyedi|eg ál|apítja meg.

Nem T értéknapos Egyedi kötések

A nem T éńéknapos Egyedĺ kotést az Ügyféĺ a Bank Pénzpiaci ÉrtékesÍtés osztá|y munkatársainak
je|ezhetĺ H-cs í7:00 óráig, pénteken í4:00 óráig.
JPY esetén kizáró|agT+2 vagy annál későbbi időpontra vonatkozó üzletkötés lehetséges!

Az Ügyfélnek a nem T értéknapos Egyedi kotésekre vonatkozó átuta|ási továbbá konvezios
megbízásait az uz|etkotéssel egyidőben, de |egkésőbb az uz|etkötés napján 17:00 óráig el ke|l
juttatnia a Bankba.

A Bank a könyve|éseket, csak a konverziós/átuta|ási megbízás kézhezvéte|ekor tudja megtenni. A
Bank megbízás né|kü| semmi|yen konyve|ést nem végez.

Erre tekintettel az Ügyfé| kije|enti, hogy a fenti határidők e|te|te után adott rende|kezéseken alapuló
konverzióval vagy átuta|ássa| kapcsolatban fe|merÜ|ó eset|eges következményeket és eset|eges
veszteségeket ő maga viseli és nem jogosu|t a Bankka| szemben semmilyen jogcímen igényt
érvényesíteni.
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