
HIRDETMÉNY 

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS MELLÉKLETEINEK MÓDOSULÁSÁRÓL 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhely: 1072 

Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141) (a továbbiakban: Társaság) ezúton 

tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket és leendő Ügyfeleket, hogy a Társaság 2020. június 26. napján 

elfogadta az Üzletszabályzat és annak mellékletei, így az Ügyféllel köthető szerződésminták, a 

Végrehajtási Politika, az Összeférhetetlenségi Politika, és a Díjjegyzék átfogó módosítását, amely 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat új ügyfelek esetén 2020. június 29. 

napján lép hatályba. 

Meglévő Ügyfeleink a módosított Üzletszabályzatot és annak fent felsorolt, módosított mellékleteit 

2020. június 30. napjától kezdődően, a Társaságunk által hozzáférhetővé tett új kereskedési 

platformon keresztül fogadhatják el, velük szemben módosított Üzletszabályzatunk és annak fent 

felsorolt, módosított mellékletei az elfogadás napjától kezdődően hatályosak és alkalmazhatóak. 

Azon meglévő Ügyfeleink vonatkozásában, akik legkésőbb 2020. július 31. napjáig nem fogadják el a 

módosításokat, Társaságunk él a jelenleg hatályos Üzletszabályzat 3.2. és 3.4. pontja szerinti, valamint 

a Kereskedési és Számlaszerződés 16.2. és 16.3. pontja szerinti, az ott meghatározott alapos indokok 

alapján történő egyoldalú módosítási jogával, mely alapján ezen Ügyfeleink vonatkozásában a 

Társaság egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal módosítja Üzletszabályzatát 

és annak fent nevezett mellékleteit 2020. augusztus 1. napjával. 

Az Üzletszabályzat és annak mellékletei módosítására, ahogyan arról tisztelt Ügyfeleinket korábban 

már tájékoztattuk, azért került sor, mert megváltozott a Társaság végrehajtási partnerének személye, 

és így a végrehajtási helyszínek, megváltozott továbbá a Társaság által elérhetővé tett kereskedési 

platform, valamint Társaságunk az Ügyfelek számára új szolgáltatásként biztosítani kívánja egyes, az új 

kereskedési platformon keresztül elérhetővé tett külföldi részvényekre vonatkozó megbízás 

felvételére és továbbítására, valamint a kapcsolódó értékpapírszámla vezetésére irányuló 

szolgáltatásokat. 

Az egyoldalú módosítási jogot a fentieknek megfelelően az Üzletszabályzat 3.4. pontjában illetve a 

Kereskedési és Számlaszerződés 16.3. pontjában rögzített alábbi okok alapozzák meg: a Társasági 

informatikai és telekommunikációs infrastruktúrájának megváltozása; a Társaság szolgáltatásai 

nyújtása körében igénybe vett harmadik személyekkel kötött megállapodásai illetve ezek megszűnése; 

a Társaság által biztosított új befektetési szolgáltatások, egyéb szolgáltatások és új pénzügyi eszközök 

bevezetése; bármely, a Társaság működésében, vagy szolgáltatásaiban bekövetkező változás. 

A módosítások 2020. augusztus 1. napjától kezdődően a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között 

fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak tehát azok alakszerű elfogadása nélkül is, azzal, hogy 

a Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása okán 



a Társasággal fennálló jogviszonyukat 2020. július 31. napjáig közölt írásbeli felmondó nyilatkozat 

útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így megszüntetni. Amennyiben az Ügyfél a 

rendelkezésre álló határidő alatt nem nyújt be ilyen írásbeli nyilatkozatot (felmondást), a módosított 

Üzletszabályzat az Ügyféllel szemben 2020. augusztus 1. napjával hatályba lép. 

 

Az átfogóan módosított Üzletszabályzat és mellékleteinek szövege a módosításokkal egységes 

szerkezetben 2020. június 26. napjától az alábbi linken keresztül érhető el: 

 

https://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio 

 

Noha a fent rögzítettek szerint a Társaság az egyoldalú módosítás jogát is gyakorolja, ezúton 

tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a módosítások kizárólag a fenti változások által indokolt körben 

kerülnek bevezetésre, és az az Ügyfelek számára hátrányos változásokat nem eredményeznek. 

A módosításokkal kapcsolatban kérdéseiket akár írásban akár szóban feltehetik Társaságunknak, 

Társaságunk ezen esetlegesen felmerülő kérdéseiket a módosítások hatálybalépését követően is 

megválaszolja. 

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves 

rendelkezésükre. 

 

Budapest, 2020. június 26. 

 

eBrókerház Zrt. 

https://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio

