HIRDETMÉNY
a befektetési szolgáltatási tevékenységgel és kiegészítő szolgáltatási tevékenységgel való felhagyásról
és erre tekintettel az ügyfélszerződések felmondásáról, valamint a felhagyással összefüggő egyes
tudnivalókról
Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest,
Rákóczi út 42., a továbbiakban: Társaság) az alábbiak szerinti tájékoztatással fordul a t. Ügyfelekhez.
Ezúton tájékoztatjuk a t. Ügyfeleket, hogy a Társaság közgyűlése, a 2022.10.24. napján megtartott
rendkívüli ülésén a részvényesek egyhangú szavazatával meghozott 4/2022. (10.24.) Közgyűlési
Határozattal akként határozott, hogy a Társaság az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenység
és kiegészítő szolgáltatások folytatásával felhagy.
I. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁVAL TÖRTÉNŐ FELHAGYÁSRA TEKINTETTEL
TÖRTÉNŐ JOGVISZONYSZÜNTETÉSRŐL
A tevékenység végzésével történő felhagyásra vonatkozó döntés következtében, a Társaság ezúton
tájékoztatja t. Ügyfeleit, hogy – a részére a szerződésekben biztosított joggal élve – a mai nappal, azaz
2022.10.31. napjával valamennyi ügyfélszerződését, így valamennyi ügyfelével kötött Ügyfélszámlaszerződést, CFD Kereskedési Szerződést, valamint Értékpapírszámla- és átruházható értékpapírokra
vonatkozó kereskedési szerződést 30 napos felmondási idővel, 2022.11.30. napjára („Megszűnési Nap”)
felmondja
‐ az Ügyfélszámla-szerződés 9.1. pontjában,
‐ a CFD Kereskedési Szerződés 8.5. pontjában,
‐ az Értékpapírszámla- és átruházható értékpapírokra vonatkozó kereskedési szerződés 8.1.
pontjában,
‐ valamint a fenti pontokban hivatkozott Üzletszabályzati rendelkezések, így különösen az
Üzletszabályzat 5.18., 14.17. és 15.23. pontjában
foglaltakra hivatkozással, az ott biztosított jogával élve.
A jelen hirdetményi úton közölt felmondásra az Ügyfélszámla-szerződés 9.3. pontja, a CFD Kereskedési
Szerződés 8.7. pontja és az Értékpapírszámla- és átruházható értékpapírokra vonatkozó kereskedési
szerződés 8.3. pontja, valamint a hivatkozott szerződések kapcsolattartásra vonatkozó 15., illetve 16.
pontjának (4) alpontja biztosít a Társaság részére lehetőséget, azzal, hogy a Társaság a hirdetményi
úton közölt jelen felmondást a t. Ügyfelekhez címzett módon, az ügyfélszerződések kapcsolattartásra
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, az Ügyfélszámla-szerződés 16. pontjának, a CFD Kereskedési
Szerződés 15. pontjának és az Értékpapírszámla- és átruházható értékpapírokra vonatkozó kereskedési
szerződés 16. pontjának (1)-(3) alpontjai szerinti módok valamelyikén is megkísérli az Ügyfelekkel
közölni, a címzett közlés esetleges sikertelensége ugyanakkor a felmondás jelen hirdetmény
közzétételére tekintettel történő hatályosulását, ennek okán pedig az ügyfélszerződések (az
Ügyfélszámla-szerződések, a CFD Kereskedési Szerződések és az Értékpapírszámla- és átruházható
értékpapírokra vonatkozó kereskedési szerződések) Megszűnési Nappal történő megszűnését nem
akadályozza.
II. AZ I. PONTBAN FOGLALTAK SZERINTI FELMONDÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL, A
NYITOTT CFD POZÍCIÓK MEGSZŰNÉSI NAPON TÖRTÉNŐ LEZÁRÁSÁRÓL
A jelen hirdetmény útján, az I. pontban foglaltak szerint közölt rendes felmondásra tekintettel irányadó, az
Üzletszabályzat 5.18.5. pontja alapján felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mindazon ügyfelek, akik a CFD
Kereskedési Szerződés alapján nyitott CFD pozícióval rendelkeznek legkésőbb a Megszűnési Napon,
közép-európai idő szerint (CET) 23:59-ig kötelesek valamennyi nyitott CFD pozíciót lezárni és
folyamatban lévő megbízást/tranzakciót a CFD Kereskedési Szerződés szabályai szerint megszüntetni
(a már megadott, de még nem teljesült [függő] megbízásokat visszavonni).
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előzőek hiányában a Társaság külön utasítás és értesítés nélkül is
jogosult a Megszűnési Napon, közép-európai idő szerint (CET) 23:59-kor valamennyi nyitott CFD
pozíciót lezárni az adott termék esetében irányadó, kereskedési nap végi záróáron (folyamatosan nyitva
tartó piacokon jegyzett mögöttes termék esetén az automatikus zárás idején irányadó piaci áron),
folyamatban lévő (függő) megbízást megszüntetni.
A fentieken okán felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szíveskedjenek fokozott figyelemmel nyomon követni a
nyitott CFD pozícióik alakulását, és tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy
legkésőbb az előzőekben jelzett időpontig, azaz a Megszűnési Napon, a kereskedési órák végéig az összes
nyitott CFD pozíciót a lehető legjobb áron és a lehető legkedvezőbb módon (adott esetben a lehető legkisebb
veszteség mellett) lezárják, továbbá a függő megbízásokat töröljék, így elkerülve az automatikus zárást és
annak esetleges negatív (veszteséget eredményező) következményeit.
Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a Megszűnési Napig a további pozíciók nyitására,
illetve értékpapír-tranzakcióra vonatkozó megbízás megadására változatlanul, a vonatkozó Kereskedési
Szerződésben foglaltak szerint van lehetőség, azaz Társaságunk a Megszűnési Napig a pozíciónyitást, illetve
az értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ügyfélmegbízások megadását semmilyen tekintetben nem
korlátozza (a vonatkozó Kereskedési Szerződésben foglalt egyébkénti [különösen fedezeti] korlátokon
túlmenően).
A Megszűnési Napot követően ugyanakkor a szerződések megszűnésére tekintettel Társaságunk a
továbbiakban az ügyfelektől ügyletre vonatkozó megbízást semmilyen pénzügyi eszköz vonatkozásában
(sem CFD-k, sem pedig átruházható értékpapírok vonatkozásában) nem vesz fel (ide nem értve az
alábbiakban tárgyalandó transzfermegbízáskat), ügyfélfiókjához ugyanakkor olvasási módban egészen
2022.12.31-ig hozzáférést biztosít (2023.01.01-től ugyanakkor az ügyfélfiókhoz történő hozzáférés
ugyancsak megszűnik).
A félreértések elkerülése érdekében rögzítjük, hogy azon Ügyfeleknek, akik nyitott CFD pozíciókkal nem
rendelkeznek, azonban korábban a Társaság szolgáltatásait igénybe véve átruházható értékpapírt
vásároltak, a korábban megvásárolt és tartott értékpapírok értékesítésére vonatkozó kötelezettsége nem
áll fenn.
III. A MÁS SZÁMLAVEZETŐ BEJELENTÉSRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS A
TRANSZFERMEGBÍZÁSOKRÓL
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy azon Ügyfeleink, aki az ügyfélszámlán, illetve az értékpapírszámlán
pénz- és/vagy pénzügyi eszközzel rendelkeznek (azaz a Társasággal szemben követelésük áll fenn vagy fog
várhatóan fennállni a Megszűnés Napján) a felmondási idő alatt, azaz legkésőbb a Megszűnési Napig kötelesek
a Társaságunk részére bejelenteni
(1) amennyiben a bejelentő Ügyfél Társaság által vezetett ügyfélszámlájának egyenlege pozitív, vagy a
Megszűnési Napon pozitív lehet azt, a bejelentő Ügyfél nevére szóló fizetési számlát és az azt vezető
hitelintézetet,
(2) amennyiben a bejelentő Ügyfél a Társaság által vezetett értékpapírszámla-kimutatás alapján a Társaság
által nyilvántartott és kezelt értékpapír van a tulajdonában azt, a bejelentő Ügyfél nevére szóló
értékpapírszámlát, illetve azt vezető hitelintézetet vagy befektetési vállalkozást,
ahova az Ügyfél a Társaság nyilvántartásában kimutatott, elismert, az Ügyfél tulajdonában álló pénz-, és/vagy
pénzügyi eszközt (értékpapírt) kifizetni, illetve áttranszferálni kéri.
Az előzőek szerinti bejelentést Társaságunk írásban, a backoffice@tradegm.eu elektronikus levélcímre történő
megküldés útján várja, azzal, hogy pozitív ügyfélszámla-egyenleg esetén t. Ügyfeleink a fizetési számla
adatainak bejelentése helyett az Üzletszabályzat 14.9. pontja szerinti szabályoknak megfelelően, az
ügyfélfiókon keresztül kezdeményezhető pénzfelvételi kérelem benyújtása útján is kezdeményezhetik az
ügyfélszámla-egyenleg kifizetését, amelyet Társaságunk a hivatkozott üzletszabályzati pontban foglaltak
szerint, az ott rögzített feltételek esetén/mellett (így a banki díjak és költségek levonása után) teljesít.
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Amennyiben az ügyfél-számlán nyilvántartott nyitott CFD pozíciókra tekintettel csak a fedezetbe nem foglalt
szabad pénzeszköz erejéig tudnak ügyfeleink pénzfelvételi kérelemmel élni a Társaság irányába, úgy az (1)
pont szerinti bejelentést nem mellőzhető, kivéve, ha a Megszűnési Napig történő pozíciózárás után fennmaradó
ügyfélszámla-egyenleg erejéig ismételt pénzfelvételi kérelmet nyújtanak be az érintett ügyfelek még a
Megszűnési Napot megelőzően.
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a mindenkor aktuális ügyfél- és értékpapírszámla (nyilvántartott
értékpapírok aktuális piaci értéke figyelembevételével megállapítható) egyenlegek, az ún. portfóliókimutatás
az elektronikus kereskedési platform „Élő számlák” menüpontja alatt érhető el, így a Megszűnési Napig
ügyfeleink folyamatosan ellenőrizhetik, hogy szükséges lehet-e kifizetést és/vagy transzfert kérni a fentiek
szerinti más számlavezető bejelentése (vagy pénzfelvételi kérelem benyújtása) útján.
A más számlavezetőre vonatkozó elektronikus levélben történő bejelentést Társaságunk pénzfelvételi
kérelemként, illetve értékpapírok esetén transzfermegbízásként, az erre vonatkozó szerződéses rendelkezések
szerint kezeli, ideértve különösen a kapcsolódó költségek viselésére, a kapcsolódó díjakra, továbbá a teljesítés
esetleges megtagadására vonatkozó rendelkezéseket (amelyeket az Üzletszabályzat 14.9. és 15.12.-15.14.
pontjai rögzítenek).
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy értékpapírtranszferre vonatkozó megbízás esetén a Társaságunk által a
mindenkor hatályos Díjjegyzék alapján felszámított transzferdíj akár igen jelentős is lehet (különösen egyes
értékpapírok által képviselt aktuális piaci értékhez képest), kérjük ezért, hogy az értékpapírszámlán
nyilvántartott értékpapírok aktuális piaci értékekre figyelemmel szükség szerint szíveskedjenek a bejelentést
megelőzően tájékozódni a megbízással összefüggő, várható transzferdíj összegéről, valamint arról, hogy a
várható transzferdíjat az ügyfélszámlán rendelkezésre álló szabad pénzeszköz fedezi-e. Tájékoztatjuk t.
Ügyfeleinket, hogy a Társaság a transzferdíj fedezetének hiányában, illetve a fedezet rendelkezésre
bocsátásáig a transzfermegbízás teljesítését jogosult megtagadni, végső soron pedig úgy tekinteni, hogy
az Ügyfél nem jelentett be másik számlavezetőt, és a továbbiakban az erre az esetre irányadó, alábbi
szabályoknak megfelelően eljárni.
IV. A más számlavezető bejelentésére vonatkozó III. pont szerinti kötelezettség elmulasztása esetén
irányadó jogkövetkezményekről
A Megszűnési Napig történő, előzőek szerinti bejelentés (más számlavezető megjelölésének) elmaradása
hiányában, figyelemmel arra, hogy a Megszűnési Nappal a Társaságunkkal korábban kötött szerződései
megszűnnek, így pedig az ügyfél- és/vagy értékpapírszámla is megszűnik, Társaságunk
(1) a mindenkori Díjjegyzékben foglalt összegű egyszeri számlazárási díjat számít fel,
(2) mindaddig, ameddig ki nem fizeti/ki nem tudja fizetni az Ügyfél részére az Ügyfelet megillető pénzeszközt,
vagy át nem tudja transzferálni az Ügyfél tulajdonában álló értékpapírt az Ügyfél által megjelölt, az Ügyfél
nevére szóló másik értékpapírszámlára, vagy a pénz-, illetve pénzügyi eszköz őrzésére az Ügyfél költségére ki
nem jelöl egy új számlavezetőt, addig az Ügyfél pénz- és/vagy pénzügyi eszközét azonosítható módon, a
saját számlájától elkülönített gyűjtőszámlán tartja nyilván, amiért a mindenkori Díjjegyzékben
rögzített őrzési díjat számít fel, és azt a Ptk. szabályainak megfelelően automatikusan, külön rendelkezés
és értesítés nélkül érvényesíti az Ügyféllel szemben.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azzal az Ügyféllel, aki a Társaságunk által a nevén nyilvántartott pénz, illetve pénzügyi eszköz kifizetése, illetve eltranszferálása érdekében nem intézkedik (nem nyújt be
pénzfelvételi kérelmet, vagy nem jelöl meg másik számlavezetőt) a Megszűnési Napig, Társaságunk a
számlavezető bejelentésére vonatkozó ismételt felhívást fog közölni, azzal, hogy a felhívásban megjelölt –
15 napos – póthatáridőben pótolja mulasztását és jelentsen be a nevére szóló fizetési számlát és az azt vezető
hitelintézetet és/vagy a nevére szóló értékpapírszámlát, illetve azt vezető hitelintézetet vagy befektetési
vállalkozást.
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Amennyiben az érintett Ügyfél póthatáridőben bejelent más számlát, illetve számlavezetőt, úgy
Társaságunk haladéktalanul intézkedik
(1) az ügyfélszámla-egyenleg (banki költségekkel és díjakkal csökkentett összegének) az Ügyfél által
megjelölt fizetési számlára történő kifizetése iránt (amennyiben a kifizetés a következőkben foglaltak
szerint még nem történt meg),
(2) az értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok Ügyfél által megjelölt értékpapírszámlára történő
áttranszferálása iránt, feltéve, hogy az értékpapírok transzferköltségének fedezete az időközben
megszűnt értékpapírszámlához korábban kapcsolódó időközben ugyancsak megszűnt ügyfélszámlán
korábban rendelkezésre állt és ezen összeget vonatkozó rendelkezés hiányában (és/vagy a kifizetés
egyébkénti meghiúsulása vagy lehetetlensége okán) a Társaság gyűjtőszámlán ugyan, de továbbra is az
Ügyfél nevén tartja nyilván, így ezen összeg terhére az értékpapír transzferköltségét a Ptk. vonatkozó
szabályai szerint automatikusan le tudja vonni. Amennyiben az előzőek nem teljesülnek, úgy
Társaságunk a Ptk. 5:9. §-a alapján mindaddig jogosult megtagadni az értékpapírok kiadását (a
bejelentett másik számlavezető által vezetett értékpapírszámlára történő áttranszferálását), amíg a
transzfer költségeit az Ügyfél meg nem fizeti Társaságunk részére.
Amennyiben az ismételt felhívás ellenére az Ügyfél továbbra sem jelöl meg számlavezetőt, úgy
tudomásul veszi, hogy
(1) az időközben megszűnt ügyfélszámlán nyilvántartott egyenleget a Társaság választása szerint vagy
(i) kifizeti az Ügyfélnek az Ügyfél költségére és veszélyére (feltéve, hogy a kifizetéshez szükséges adatok a
Társaság rendelkezésére állnak, illetve a kifizetésnek nincsen egyéb objektív akadálya így különösen
(i.1) amennyiben az Ügyfél korábban a Társaság rendelkezésére bocsátott a nevére szóló fizetési számlát vagy
a nevére szóló fizetési számlához kapcsolódó bankkártya adatokat (amelyet úgy kell tekinteni, hogy előzetesen
egyúttal arról is rendelkezett, hogy a részére történő kifizetések fogadására ezen, rendelkezésre bocsátott
fizetési számlát, illetve a rendelkezésre bocsátott bankkártya adatokkal rendelkező bankkártyához kapcsolódó
fizetési számlát jelölte meg), vagy
(i.2) amennyiben az Ügyfél magyarországi lakcímmel rendelkezik és részére a Magyar Posta belföldi
pénzküldési szolgáltatása útján, belföldi postautalvány használata révén, a vonatkozó szolgáltatásra irányadó
mindenkori szerződési feltételek szerint postai úton készpénzkifizetés teljesíthető); vagy
(ii) az Ügyfél költségére a részére – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak alkalmazásával – új
számlavezetőt jelöl ki, aki az Ügyféllel történő szerződéskötésig az Ügyfél költségére kizárólag a pénz őrzésére
vonatkozó feladatokat fog ellátni;
(2) az időközben megszűnt érékpapírszámlán nyilvántartott eszközök őrzésére a Társaság az Ügyfél költségére
új számlavezetőt jelöl ki, aki az Ügyféllel történő szerződéskötésig az Ügyfél költségére kizárólag az
értékpapírok őrzésére vonatkozó feladatokat fog ellátni.
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a fenti (i.2.) pont
szerinti, azaz a postai úton történő kifizetést Társaságunk a Megszűnési Napot követő munkanapon, az Ügyfél
új számlavezető bejelentésére vonatkozó ismételt felhívása hiányában is jogosult megkísérelni, amit a t.
Ügyfelek az új számlavezető Megszűnési Napig történő bejelentésének elmulasztása esetén ezúton is
tudomásul vesznek. Előzetesen is felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a Magyar Posta belföldi
pénzküldési szolgáltatása útján kizárólag forint kifizetésére van lehetőség. Új számlavezető bejelentésének
elmaradása hiányában a mulasztó Ügyfél köteles viselni az ügyfélszámla-egyenleg kifizetéséhez szükséges
konverzióból (a nem forintban vezetett ügyfélszámla egyenlegének forintra történő átváltásából) fakadó
(árfolyam)veszteséget.
A rendelkezése hiányában az Ügyfél ugyancsak tudomásul veszi, hogy mindaddig, ameddig a Társaság ki nem
fizeti az Ügyfél részére az őt megillető pénzeszközt, vagy a pénz-, illetve pénzügyi eszköz őrzésére az Ügyfél
költségére ki nem jelöl egy új számlavezetőt, addig a Társaság az Ügyfél pénz- és/vagy pénzügyi eszközét
azonosítható módon, a saját számlájától elkülönített gyűjtőszámlán tartja nyilván, amiért a mindenkori
Díjjegyzékben rögzített őrzési díjat számít fel, és azt a Ptk. szabályainak megfelelően automatikusan, külön
rendelkezés és értesítés nélkül érvényesíti az Ügyféllel szemben.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk azon t. Ügyfelekkel, akik akár nyitott CFD pozícióval, és/vagy (akár
nyitott CFD pozíció hiányában is) a Társaságunk által vezetett ügyfél- és/vagy értékpapírszámlán pozitív
egyenleggel rendelkeznek a Megszűnési Napig telefonos úton is megkísérli a kapcsolatfelvételt, a jogviszony
megszüntetése okán felmerülő, jelen hirdetményben is tárgyalt jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás
szóbeli megadása érdekében.
Társaságunk ugyanakkor a fentieken túl is készséggel áll rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken keresztül
(így telefonon a +36 (1) 8808400 telefonszámon, míg elektronikus levélben a backoffice@tradegm.eu
elektronikus levélcímen keresztül) a jelen hirdetményben foglaltakkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük
esetén.
Szíves megértésüket és a jelen hirdetményben foglaltak szerinti eljárásban történő közreműködésüket ezúton
is köszönjük.
2022. 10. 31.
eBrókerház Zrt.
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