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1.) Bevezetés 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Társaság) az Európai 

Parlament és a Tanács 2019/2033 EU (2019. november 27.) Rendeletének (a továbbiakban: 

IFR) valamint a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

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

továbbiakban: Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi információkat teszi közzé. 

 

Jelen dokumentum a 2021. évi auditált éves beszámoló adatait részben tartalmazza, az éves 

beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a Társaság honlapján a nyilvánosságra hozatali 

kötelezettség teljesítésével egyidejűleg közzétételre került. 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a 

www.ebrokerhaz.hu honlapján tesz eleget. 

 

2.) A Társaságra vonatkozó alapadatok 

 

Cég eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 

Tevékenység jellege Befektetési szolgáltatás 

Földrajzi tagozódás Magyarország 

Saját tőke (ezerFt)  175.278 

Befektetési szolgáltatási tevékenység 

bevételei (eFt) 
 177.821 

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
 15 

Adózás előtti eredmény (eFt)  11.530 

Eredményt terhelő adók (eFt)  8.584 

Kapott állami támogatás (Ft)  0 

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató 

(adózott eredmény/eszközök) 
 0,006 

 

3.) A Társaság vállaltirányítási rendszere és ellenőrző testületei 

 

A Társaság irányító- és ellenőrző testületei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Bszt., valamint a Társaság Szervezeti és Működési 

Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kerültek meghatározásra, működésüket pedig 
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az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ügyrendje határozzák meg. Az Igazgatóság és 

a Felügyelőbizottság tagjai rendelkeznek a szerepük betöltéséhez szükséges ismeretekkel, 

tapasztalattal és szakértelemmel. 

 

A Társaság tulajdonosi szerkezete 

 

Jelen nyilvánosságra hozatal időpontjában a Társaság két magánszemély tulajdonában áll, 

akik egyben a Társaság Közgyűlését alkotják, továbbá a Társaság Igazgatóságának is 

tagjai, illetve betöltik az ügyvezető igazgatói pozíciót is. 

 

Tulajdonos Tulajdoni hányad 

Kaufmann Lajos Gábor 50% 

Tóth Ferenc 50% 

 

Közgyűlés 

 

A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, kizárólagos illetékességi körébe tartozik a Ptk., a 

Bszt., a Társaság Alapszabálya, illetve SZMSZ által meghatározott döntések meghozatala. 

A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal, illetve szükség esetén ülésezik. 

 

Felügyelőbizottság 

 

A Társaság Felügyelőbizottsága a Ptk. értelmében a Társaság Közgyűlése részére ellenőrzi 

a Társaság ügyvezetését. 

 

A Felügyelőbizottság tevékenységét alapvetően a Ptk., a Bszt., Társaság Alapszabálya, 

SZMSZ-e, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendje alapján végzi. 

 

A Felügyelőbizottság három tagból áll. A Felügyelőbizottság az üléseken átfogó képet kap 

a Társaság működéséről, ezen túlmenően a Felügyelőbizottság a kontrollfunkciót ellátóktól 

rendszeresen kap jelentéseket. A Felügyelőbizottság ellátja az audit bizottság feladatait is. 
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A Felügyelőbizottság tagjai jelen nyilvánosságra hozatal időpontjában: 

 

Név Pozíció 

Dr. Wagner Patricia Felügyelőbizottság elnöke 

Bíróné Czinder Judit Julianna Felügyelőbizottsági tag 

Nagy Klára Felügyelőbizottsági tag 

 

A Felügyelőbizottság tagjainak személyében 2021-ben változás történt, Radó Gábor 

felügyelőbizottsági tag lemondott, a Közgyűlés nem kívánt új felügyelőbizottsági tagot 

választani, így 2021.09.14. napjától a Társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.  

 

Igazgatóság 

 

Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviseleti- és ügyvezető szerve, vezeti és irányítja a 

Társaság üzleti tevékenységét és gazdálkodását. 

 

Az Igazgatóság működését, illetőleg tevékenységét alapvetően a Ptk.-ban, a Bszt.-ben, a 

Társaság Alapszabályában, illetve SZMSZ-ében foglaltak figyelembe vételével szervezi. 

 

Az Igazgatóság legalább 3 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság 

tagjait a Társaság Közgyűlése választja. Az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés által bármikor 

visszahívhatóak. Az igazgatóság elnökét a Közgyűlés jelöli ki. 

 

Az Igazgatóság jelen nyilvánosságra hozatal időpontjában három tagból áll. Az 

Igazgatóság jelenlegi összetétele: 

 

Név Pozíció 

Kaufmann Lajos Gábor Igazgatóság elnöke (ügyvezető igazgató) 

Tóth Ferenc Igazgatósági tag (ügyvezető igazgató) 

Nemes Oliver Johann Igazgatósági tag 

 

Az igazgatósági tagok személyében 2021-ben nem történt változás. 

 

Az eBrókerház Zrt-t olyan vezetők irányítják, akik részvényeiken keresztül a Társaságot 

közvetlenül ellenőrzik, és az operatív irányítás mellett a stratégiai döntések 

meghozatalában is részt vesznek. 
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Az Igazgatóság személyi összetételének hosszú idő óta tartó változatlansága, a Társaság 

kis mérete nem indokolja a vezetők kiválasztására vonatkozó diverzitási politika, 

célkitűzések, célszámok előírását. 

 

A Társaság mérete és szervezeti felépítését figyelembe véve különálló Kockázatkezelési 

Bizottságot nem hozott létre. 

 

4.) Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok 

 

A Társaság tulajdonosai a felső vezetés tagjai, mely közvetlen érdekeltséget, egyben 

elkötelezettséget jelent a Társaság hosszú távú működésének fenntartásában. A Társaság 

kockázati stratégiáját az üzleti célokkal összhangban az Igazgatóság határozza meg, 

elsődleges célja a Társaság stabil gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének fenntartása, a 

tőkemegfelelés biztosítása, a rendelkezésre álló tőke olyan üzleti tevékenységekre történő 

felhasználása, amellyel a részvényesi érték növekszik.  

 

A Társaság a belső védelmi vonal elemeit működteti a vonatkozó jogszabályi előírások és 

felügyeleti ajánlások arányos figyelembevételével. A Társaság szervezeti felépítésében a 

belső ellenőrzés (safeguarding funkció), a compliance és a kockázatkezelés tevékenysége 

elkülönül egymástól. 

 

A Társaság a kockázatok figyelemmel kísérésére, mérésére, ellenőrzésére és kezelésére 

vonatkozó szabályzatában bemutatásra kerül a vállalkozás kockázatokkal kapcsolatos 

viszonya, a kockázati stratégiát a Társaság rendszeresen felülvizsgálja. A Társaság a 

szervezetének nagyságára, összetettségére figyelemmel olyan kockázatkezelési elvek 

kidolgozására törekedett, amellyel a működése során felmerülő kockázatokat a lehetséges 

legkisebb mértékűre csökkenti. A Társaság az egyes kockázati típusokat azonosítja, 

figyelemmel kíséri és működése során elsősorban folyamatkialakítással, egyes, a konkrét 

tevékenységi területein jelentkező kockázatoktól függően a kockázati tényezők alapján a 

tőkekövetelmény meghatározásával, tőkeképzéssel is kezeli. A kockázati tényezők 

csoportja kiterjed az ügyfelet érintő kockázatra, a piacot érintő kockázatra és a vállalkozást 

érintő kockázatra.  

 

A Társaság lényeges kockázati típusai 

 

A Társaság kockázati szerkezete az alábbi jellemzőket mutatja:  
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A Társaság saját számlás kereskedést nem végez, portfóliókezelést, befektetési tanácsadást 

nem nyújt ügyfelei részére. Befektetési szolgáltatási tevékenysége során halasztott fizetést, 

befektetési hitelt nem nyújt. A Társaság jelenlegi üzletpolitikája alapján ügyfelei részére a 

megbízás felvétele és továbbítása befektetési szolgáltatást nyújtja. 2021. év folyamán 

létrehozásra került a cseh fióktelep.  

A likviditás fenntartásához szükséges eszközeit likvid eszközökben tartja. 

 

Hitelkockázat 

 

A Társaság meghatározó kockázati eleme a pénz- és pénzügyi eszközöket kezelő 

befektetési szolgáltatók partnerkockázata. A Társaság az ügyfelei által az Online 

Kereskedési platformon keresztül megadott megbízásokat az AAA Trade Ltd. részére 

továbbítja. 

 

Koncentrációs kockázat 

 

A kockázatok koncentrációja azt a kockázati kitettséget jelenti, amely egy adott kockázaton 

belül vagy különböző kockázattípusoknál együttesen jelentkezve képes olyan mértékű 

veszteséget okozni, mely veszélyezteti a Társaság szokásos működését, vagy lényegi 

változást okoz az intézmény kockázati profiljában. A Társaság tekintetében a 

koncentrációs kockázat a legjelentősebb kockázatok közé sorolható, mivel a Társaság 

tevékenysége egy konkrét befektetési szolgáltatáshoz (megbízás felvétele és továbbítása) 

kapcsolódik. Kockázatot jelent, hogy a partner bármely okból nem képes teljesíteni a 

Társaság ügyfelei által adott és a Társaság által továbbított megbízásokkal összefüggő 

kötelezettségét, a partnernél elhelyezett pénzeszközök, pénzügyi eszközök és pozíciókkal 

összefüggő kockázati kitettséget a Társaság napi szinten monitorozza, a megbízói 

pénzeszközök partnerek közötti megoszlásának figyelésével és napi szintű értékelésével 

annak érdekében, hogy amennyiben szükséges a koncentrációs kockázat csökkentéséhez a 

szükséges beavatkozást megtegye.  

 

Országkockázat 

 

Az országkockázat olyan veszteség felmerülésének veszélyét jelenti, melyet az országban 

bekövetkező valamilyen, az adott ország (kormányzat) által kontrollálható, de a befektető 

által nem kontrollálható esemény generál (gazdasági, politikai, stb.). A Társaság 

letétkezelő partnereivel kapcsolatban, illetve a Társaság által nyújtott befektetési 

szolgáltatások nyújtásában közreműködő egyéb partnerek tekintetében figyeli az 

országkockázatot, az adott ország - és amennyiben van, az adott partner - hitelminősítői 

besorolását.  
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Működési kockázat 

 

Működési kockázat a nem megfelelő vagy rosszul működő, működésképtelen belső 

folyamatokból és rendszerekből, személyek nem megfelelő feladatellátásából, illetve külső 

eseményekből eredő veszteség kockázata. 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. működési kockázata különösen: 

 

− a jogi kockázatokra, 

− a biztonsági kockázatokra, 

− az egyes szolgáltatások kockázataira, 

− az informatikai kockázatokra, 

− az adatszolgáltatási kockázatokra, 

− a belső szabályozottság kockázataira, 

− az ellenőrzési rendszer kockázatara, 

− a számviteli rendszer kockázataira, 

− a pénzmosási kockázatokra, 

− az elkülönített ügyfélvagyon kezelés kockázataira, 

− a személyi kockázatokra terjed ki. 

 

A Társaság vezetése folyamatosan figyeli a működési kockázatokhoz tartozó eseményeket, 

kezeli a felmerülő problémákat, törekszik megelőzni azokat. A működési kockázatok 

csökkentését a feladatokat, hatásköröket pontosan definiáló belső eljárásrendek, kialakított 

folyamatok biztosítják. 

 

Az állandó általános költségekre vonatkozó tőkekövetelmény a megelőző évi állandó 

általános költségek egynegyede, a működési kockázat összegének meghatározását a 

Társaság auditált éves beszámolóját alátámasztó főkönyvi kivonat adatai képezik. 

 

Piaci kockázat 

 

A Társaság nem végez saját számlás kereskedést, illetve nem vezet kereskedési könyvet, a 

Társaság nem rendelkezik a Bszt. 4. § (2) bekezdése 34. pontja által meghatározott 

kereskedési szándékkal tartott pozícióval, melynek következtében a Társaság 

vonatkozásában a Kereskedési könyvi kockázat nem bír relevanciával. 

 

A Társaság által végzett tevékenységéhez kapcsolódóan a piaci kockázati elemek közül a 

devizakockázat áll fenn. 

 

Likviditási kockázat 
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A likviditási kockázat annak a jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő jelenlegi vagy 

várható kockázata, hogy az intézmény jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes 

kötelezettségeit teljesíteni.A Társaság a működése során kiemelt hangsúlyt fektet a 

likviditás folyamatos biztosítására. A Társaság folyamatosan figyelemmel kiséri likviditási 

helyzetét és szükség esetén megfelelő intézkedési tervet alakít ki a likviditási nehézségek 

kezelésére. A Társaság a Bszt. ügyfélkövetelésvédelmi szabályainak megfelelően 

megbízói pénzeszközeit saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, biztosítja, hogy az 

ügyfeleket megillető pénzeszközök a Társaság megbízói rendeltetésű számláin 

maradéktalanul rendelkezésre álljanak. Az ügyfél- és saját pénzeszközök szegregációját a 

Társaság napi szinten kezeli, ennek alapját a Társaság nyilvántartási rendszeréből és 

főkönyvi rendszeréből lehívható riportok képezik. A Társaság az ügyfél pénzeszközök 

kezelésén túl azt is napi szinten figyelemmel kíséri, hogy fennálló szállítói és egyéb 

kötelezettségeit teljesíteni tudja, mégpedig úgy, hogy fennálló kötelezettségeit, 

pénzeszközeit, várható bevételeit és kiadásait figyeli. A Társaság a kockázati források 

fedezése érdekében, rendezett módon történő működéséhez megfelelő szintű likviditás tart 

fenn, mindenkor az állandó általános költségei egyharmadának megfelelő összegű likvid 

eszközzel rendelkezik, ezen eszközökbe nem számítható be az ügyfelek pénzeszköze. 

 

Az IFR 43. cikke szerint a befektetési vállalkozásoknak legalább az állandó általános 

költségekre vonatkozó követelmény egyharmadával egyenértékű likvid eszközökkel kell 

rendelkezniük, a Társaság likviditási követelménye 2021.12.31-én 18,9 millió forint, a 

Társaság saját pénzeszközeinek összege 198 millió forint. 

 

 

5.) Szavatoló tőke és szavatoló tőke követelmények 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2021. december 31-i szabályozói szavatoló 

tőke összetétele: 
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Tőkemegfelelési mutatók 

 

A Társaság, 2021. június 26-tól az Európai Parlament és Tanács a befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 

575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2019/2033 

rendelete (2019. november 27.) szerint határozza meg a szavatoló tőke követelményét.  

 

 

 

Összegek

Forrás az auditált pénzügyi 

kimutatásokban szereplő mérleg 

hivatkozási számai/betűi alapján

1 SZAVATOLÓTŐKE 170 628 646

2 ALAPVETŐ TŐKE (TIER 1 TŐKE) 170 628 646

3 ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKE (CET1) 170 628 646

4 Teljes egészében befizetett tőkeinstrumentumok 52 000 000 D./I.

5 Ázsió 109 315 176 D./III.

6 Eredménytartalék 13 963 162 D./IV és D./VIII.

7 Halmozott egyéb átfogó jövedelem

8 Egyéb tartalékok

9 Az elsődleges alapvető tőkében (CET1) megjelenített kisebbségi részesedés

10 Prudenciális szűrők miatt végrehajtott kiigazítások az elsődleges alapvető tőkében (CET1)

11 Egyéb pénzeszközök

12 (–) AZ ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKÉBŐL VALÓ LEVONÁSOK ÖSSZESEN

13 (–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok

14 (–) Közvetlen részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

15 (–) Közvetett részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

16 (–) Szintetikus részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

17 (–) Folyó üzleti év veszteségei

18 (–) Cégérték (goodwill) 

19 (–) Egyéb immateriális javak -4 649 692 A. /I.

20
(–) Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott 

adókövetelések kapcsolódó adókötelezettségek nélkül

21 (–) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés, amely meghaladja a szavatolótőke 15 %-át

22
(–) A pénzügyi ágazatbeli szervezetektől eltérő vállalkozásokban lévő összes befolyásoló részesedés, 

amely meghaladja a szavatolótőke 60 %-át

23
(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem 

rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

24
(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős 

részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

25 (–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

26 (–) Egyéb levonások

27 Elsődleges alapvető tőke (CET1): egyéb tőkeelemek, levonások és kiigazítások

28 KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKE (AT1)

29 Teljes egészében befizetett, közvetlenül kibocsátott tőkeinstrumentumok

30 Ázsió 

31 (–) A KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL VALÓ LEVONÁSOK ÖSSZESEN

32 (–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok

33 (–) Közvetlen részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

34 (–) Közvetett részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

35 (–) Szintetikus részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

36
(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem 

rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

37
(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős 

részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

38 (–) Egyéb levonások

39 Kiegészítő alapvető tőke (AT1): egyéb tőkeelemek, levonások és kiigazítások

40 JÁRULÉKOS TŐKE (TIER 2)

41 Teljes egészében befizetett, közvetlenül kibocsátott tőkeinstrumentumok

42 Ázsió 

43 (–) A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL (TIER 2, T2) VALÓ LEVONÁSOK ÖSSZESEN

44 (–) Saját T2 tőkeinstrumentumok

45 (–) Közvetlen részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

46 (–) Közvetett részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

47 (–) Szintetikus részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

48
(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem 

rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

49
(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős 

részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

50 Járulékos tőke (Tier 2, T2): egyéb tőkeelemek, levonások és kiigazítások

Elsődleges alapvető (CET1) tőke:  instrumentumok és tartalékok                                             
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A 2021.12.31. napján rendelkezésre álló szavatoló tőke összege 170.628.646 Ft, amely 

megfelelő fedezetet biztosít a Társaság IFR szerint számított tőkeszükségletére, mely 

2021.12.31-én az állandó általános költségekre vonatkozó tőkekövetelmény összege.  

Az állandó minimum tőkekövetelmény összege (150.000 EUR) 55.350.000 Ft, az állandó 

általános költségekre vonatkozó követelmény összege 56.753.604 Ft.  

A minimum tőkekövetelmény és az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény 

nagyságrendekkel magasabb, mint a K-faktorok alapján számított tőkekövetelmény, 

melynek számított összege nem éri el az 1 millió Ft összeget. A Társaság tőkemegfelelési 

mutatói 2021.12.31-én megfelelőek voltak. 

 

 

 

A Társaság az IFR rendelettel összhangban az alábbiak szerint határozza meg K-faktor 

tőkekövetelményét: 

Amount

0010

CET 1 Ratio 0010 300,65%

Surplus(+)/Deficit(-) of 

CET 1 Capital 0020 138 846 627,90

Tier 1 Ratio 0030 300,65%

Surplus(+)/Deficit(-) of 

Tier 1 Capital 0040 128 063 443,19

Own Funds Ratio 0050 300,65%

Surplus(+)/Deficit(-) of 

Total capital 0060 113 875 042,25

I 02.02 Capital ratios
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A K-faktorok alapján számított tőkekövetelmény kiterjed az ügyfelet érintő kockázatra, a 

piacot érintő kockázatra és a vállalkozást érintő kockázatra. Az ügyfeleket érintő kockázat 

hatásai, valamint a szavatoló tőkére esetlegesen gyakorolt negatív hatás kockázatkezelési 

eszközeként a Társaság szakmai felelősségbiztosítást vesz igénybe. 

 

Szavatoló tőke: a szabályozói szavatolótőke egyeztetése az auditált pénzügyi 

kimutatásokban szereplő mérleggel 

 

 

 

Factor amount

K-factor 

requirement

0010 0020

0010 906 960,37

0020 906 960,37

Assets under 

management 0030 0,00 0,00

Client money held - 

Segregated 0040 209 695 873,24 838 783,49

Client money held - 

Non-segregated 0050

Assets safeguarded 

and administered 0060 17 332 565,40 6 933,03

Client orders handled - 

Cash trades 0070 4 282 759,29 428,28

Client orders handled - 

Derivatives trades 0080 608 155 669,97 60 815,57

0090

K-Net positions risk 

requirement 0100

Clearing margin given 0110

0120

Trading counterparty 

default 0130

Daily trading flow - 

Cash trades 0140

Daily trading flow - 

Derivative trades 0150

K-Concentration risk 

requirement 0160

I 04.00 K-Factor requirement calculations

Total K-Factor requirement

Risk to client

Risk to market

Risk to firm

a) b) c)

A nyilvánosságra hozott / auditált pénzügyi 

kimutatások szerinti mérleg

A szabályozói konszolidáció hatóköre 

alapján

Kereszthivatkozás az EU IF 

CC1-re

Az időszak végén Az időszak végén

1 Immateriális javak 4 649 692 19

Eszközök összesen 4 649 692

Kötelezettségek összesen 0

1 Eredménytartalék 13 963 162,00 6

2 Előző évi eredménytartalékok 11 017 304,00

3 Tárgy évi eredmény 2 945 858,00

4 Tőketartalék 109 315 176,00 5

5 Jegyzett tőke 52 000 000,00 4

Saját tőke összesen 175 278 338,00

Eszközök – Eszközosztályok szerinti bontás a nyilvánosságra hozott pénzügyi kimutatásokban szereplő mérlegnek megfelelően

Kötelezettségek – Kötelezettségosztályok szerinti bontás a nyilvánosságra hozott pénzügyi kimutatásokban szereplő mérlegnek megfelelően

Saját tőke
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A vállalkozás által kibocsátott saját eszközök főbb jellemzői: A Társaság nem bocsátott 

ki saját eszközöket. 

 

6.) Javadalmazási szabályzat és gyakorlatok 

 

A Társaság ügyvezetői az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 100%-os tulajdonosai.  

A Javadalmazási Politika célja, hogy megfelelően korlátozza a túlzott kockázatvállalást és 

a hosszú távú, kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítmény elérésében tegye érdekeltté a 

Társaság tevékenységében közreműködőket. A Társaság nemi szempontból semleges 

javadalmazási politikát alkalmaz. A Társaság elkötelezett a fenntarthatóság iránt, így a 

Javadalmazási Politika alkalmazása során ezen szempontokat is figyelembe veszi. 

 

A Társaság Igazgatóságának, valamint Felügyelőbizottságának tagjai és az ügyvezetése 

tevékenységükért az üzleti évben az alábbi – kizárólag fix - járandóságban részesültek:  

 

Az Igazgatóság tagjai közül a Társaság ügyvezetői pozícióját betöltők munkaviszonyban 

állnak a Társasággal, összesen bruttó 12.532 e Ft járandóságban (munkabér) részesültek. 

A nem ügyvezető pozíciót betöltő igazgatósági tag részére kifizetett tiszteletdíj 600 e Ft 

volt, a Társaság a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak összesen bruttó 475 e Ft 

tiszteletdíjat fizetett. 

 

A Társaság azon munkavállalói, akik szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol a 

Társaság kockázati profiljára kizárólag alapjavadalmazásban részesülnek. 

 

Olyan korábbi időszakban megítélt végkielégítés, amelynek kifizetésére 2021-ben került 

volna sor, 2021. év során nem volt. Az üzleti év során változó javadalmazás, megítélt 

halasztott javadalmazás, munkába állási jutalék és végkielégítés megítélésére és 

kifizetésére nem került sor.  

 

A Társaság mérleg szerinti és mérlegen kívüli eszközeinek értéke a tárgyévet közvetlenül 

megelőző négyéves időszakban átlagosan nem haladja meg a 35 milliárd forintot, ezért a 

Társaság Javadalmazási Bizottságot nem hozott létre. A Társaságnál javadalmazási 

bizottság felállítására nem került sor, a Javadalmazási Politika elveit a Társaság 

Felügyelőbizottsága fogadja el és vizsgálja felül. 

A Felügyelő Bizottság tagjai számára a Társaság tiszteletdíj formájában kizárólag 

alapjavadalmazásból álló javadalmazást határozott meg. A Társaság munkavállalói közül 

senki sem részesült 1 M EUR-t elérő, ill. meghaladó összegű javadalmazásban, nem kapott 

tulajdoni részesedést és nem pénzbeli juttatást. 
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7.) Befektetési politika  

 

A Társaság sem közvetve, sem közvetlenül nem rendelkezik szabályozott piacra bevezetett 

részvényekkel, illetve azokhoz kapcsolódó szavazati joggal. 

 

Budapest, 2022. június 10. 

 

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 
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Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 

összefoglaló kockázati nyilatkozata 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. által alkalmazott kockázatkezelési rendszer 

megfelel az intézmény profiljának és stratégiájának, valamint a vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek és előírásoknak.  

 

A befektetési vállalkozás hatékony és átfogó stratégiával és eljárással rendelkezik ahhoz, 

hogy az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatása 

kapcsán, valamint a működése során vállalt, illetve felmerülő kockázatai fedezetéhez 

szükséges szavatoló tőke és likvid eszközök mértékét és összegét meghatározza és 

folyamatosan fenntartsa. 

 

A Társaság saját számlás kereskedést nem végez, portfóliókezelést, befektetési tanácsadást 

nem nyújt ügyfelei részére. Befektetési szolgáltatási tevékenysége során halasztott fizetést, 

befektetési hitelt nem nyújt. A Társaság jelenlegi üzletpolitikája alapján ügyfelei részére a 

megbízás felvétele és továbbítása befektetési szolgáltatást nyújtja. A Társaság kockázati 

stratégiája az üzleti célokkal összhangban kerül meghatározásra, elsődleges célja a 

Társaság stabil gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének fenntartása, a tőkemegfelelés 

biztosítása. A Társaság a szervezetének nagyságára, összetettségére figyelemmel olyan 

kockázatkezelési elvek kidolgozására törekedett, amellyel a működése során felmerülő 

kockázatokat a lehetséges legkisebb mértékűre csökkenti. A Társaság az egyes kockázati 

típusokat azonosítja, figyelemmel kíséri és működése során elsősorban 

folyamatkialakítással, egyes, a konkrét tevékenységi területein jelentkező kockázatoktól 

függően a kockázati tényezők alapján a tőkekövetelmény meghatározásával, tőkeképzéssel 

is kezeli. A kockázati tényezők csoportja kiterjed az ügyfelet érintő kockázatra, a piacot 

érintő kockázatra és a vállalkozást érintő kockázatra.  

 

A likviditás fenntartásához szükséges eszközeit likvid eszközökben tartja. 

 

A Társaság mérete és szervezeti felépítését figyelembe véve különálló Kockázatkezelési 

Bizottságot nem hozott létre. 

 

Az ügyfeleket érintő kockázat hatásai valamint a szavatoló tőkére esetlegesen gyakorolt 

negatív hatás kockázatkezelési eszközeként a Társaság szakmai felelősségbiztosítást is 

igénybe vesz. 

 

Budapest, 2022. június  
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