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HIRDETMÉNY 

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT, AZ ÜGYFÉLSZÁMLA‐SZERZŐDÉS ÉS A CFD KERESKEDÉSI SZERZŐDÉS 

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, hogy a Társaság 2022. szeptember 23. napjával elfogadta az Üzletszabályzat és annak alábbi 

mellékleteinek módosítását: 

1. sz. melléklet ‐ Ügyfélszámla‐szerződés  

2. sz. melléklet ‐ CFD Kereskedési Szerződés 

5. sz. melléklet ‐ Végrehajtási Politika 

8. sz. melléklet – Panaszkezelési Szabályzat  
 
A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított Üzletszabályzati rendelkezések 

az alábbiak: 

 az Üzletszabályzat 5.6.1.1.; 

 az Üzletszabályzat 5.7.6. (amely pontot követő további pontok számozása egyel növekedett); 

 az Üzletszabályzat 5.11.11.2.; 

 az Üzletszabályzat 5.14.10.4.  

 az Üzletszabályzat 5.20.; 

 az Üzletszabályzat 14.9 

 az Üzletszabályzat 14.12. pontja. 
 

A Társaság az Üzletszabályzat fentiek szerinti pontjait érintő egyoldalú módosítás  jogát az Üzletszabályzat 

3.2.  pontja  szerint,  a  3.4  pontban  foglalt  alapos  indokok,  így  a  Társaság  által  használt  informatikai  és 

telekommunikációs  rendszerek  működésében  bekövetkező  változás,  a  harmadik  felekkel  kötött 

megállapodásokban foglaltak, valamint az Ügyfél felé fennálló tájékoztatási kötelezettségben bekövetkezett 

változás,  továbbá  a  Társaság  gyakorlata  és  az  egyes  üzletszabályzati  rendelkezések  összhangjának 

megteremtése,  így  pedig  a  Társaság  és  az  ügyfelek  között  már  egyébként  kialakult  üzleti  gyakorlatnak 

megfelelő üzletszabályzati háttérszabályozás kialakítása indokolta. 

A  Panaszkezelési  Szabályzat  módosítását  a  hatályos  jogi  szabályozás  megváltozása  indokolta,  amely 

szabályzatban  ugyanakkor  ezzel  együtt  is  kizárólag  adminisztratív  jellegű  módosítások  történtek,  a 

panaszkezelés, a panaszok benyújtásának folyamata érdemben nem változott. 

A Végrehajtási Politika felülvizsgálatára az éves rendes felülvizsgálat keretében került sor. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat és annak fent hivatkozott mellékletei (így 

a Végrehajtási Politika és Panaszkezelési Szabályzat) Társaságunk meglévő ügyfelei (azaz a már fennálló 

jogviszonyok)  vonatkozásában  2022.10.08.  napján  lép  hatályba.  A módosítások  a  fenti  hatályba  lépési 
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nappal  a  Társaság  és  a  tisztelt  Ügyfelek  között  fennálló  szerződéses  jogviszony  részévé  válnak  azok 

alakszerű elfogadása nélkül is. 

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

okán  a  Társasággal  fennálló  jogviszonyukat  –  a  3.3.  pontban  foglaltak  szerint  –  a  módosított 

Üzletszabályzat közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül 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 a fent jelzett napon hatályba lép. 

Az  Üzletszabályzat  kizárólag  a  jövőben  létrejövő  jogviszonyokra  kiterjedő  hatállyal  módosított 

rendelkezései – a már meglévő jogviszonyokra is kiterjedő módosításokon túlmenően – a következők: 

 az Üzletszabályzat 5.1.3. pontja.  
 

A  Társaság  a  közzététel  napjától,  azaz  2022.09.23‐tól  kezdődően  lehetőséget  biztosít  a  módosított 

Üzletszabályzat  kifejezett  elfogadására.  Ez  utóbbi  esetben  a  hatálybalépés  napjának  az  Ügyfél  általi 

elfogadás napja tekintendő.  

*** 

Az  Ügyfélszámla‐szerződés  már  fennálló  jogviszonyokra  is  kiterjedő  hatállyal  egyoldalúan  módosított 

rendelkezései a következők: 

‐ az Ügyfélszámla‐szerződés 5.1. pontja, 
‐ törlésre került az eredeti 18. pont, ezért az összes azt követő pont számozása egyel csökkent. 

 

A CFD Kereskedési  Szerződés már  fennálló  jogviszonyokra  is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított 

rendelkezései a következők: 

‐ a Kereskedési Szerződés 4.6. pontja, 
‐ törlésre került az eredeti 18. pont, ezért az összes azt követő pont számozása egyel csökkent. 

 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyfélszámla‐ és CFD Kereskedési Szerződés Társaságunk 

meglévő ügyfelei (azaz a már fennálló jogviszonyok) vonatkozásában 2022.09.30. napján lép hatályba. A 

módosítások a fenti hatályba lépési nappal a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló szerződéses 

jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is. 

A  Társaság  tájékoztatja  a  tisztelt  meglévő  Ügyfeleit  arról,  hogy  a  hivatkozott  szerződések  egyoldalú 

módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat – az Ügyfélszámla‐szerződés 13.2. pontja, valamint 

a CFD Kereskedési Szerződés 12.2 pontja értelmében – a módosított szerződések közzétételétől számított 

7 (hét) napon belül 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 szerződések az Ügyféllel szemben a fent jelzett napon – a Felek 

általi külön aláírás hiányában is – hatályba lépnek. 
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A Társaság által végrehajtott egyoldalú módosítást az Ügyfélszámla‐ és a CFD Kereskedési Szerződést a fent 

megjelölt  időponttal  az  Ügyfélszámla‐szerződés  13.3.  pontja,  valamint  a  CFD  Kereskedési  Szerződés  12.3 

pontja  szerint  e  pontok  (ii)  alpontjában  foglalt,  a  Társaság működésében,  szolgáltatásaiban  bekövetkező 

változás mint alapos ok indokolta a már meglévő ügyfelekre is kiterjedő hatállyal. 

Az Ügyfélszámla‐ és a CFD Kereskedési Szerződések kizárólag a jövőben létrejövő jogviszonyokra kiterjedő 

hatállyal módosított rendelkezései – a már meglévő jogviszonyokra is kiterjedő módosításokon túlmenően 

– a következők: 

‐ Bevezetés. 
 

A  Társaság  a  közzététel  napjától,  azaz  2022.09.23‐tól  kezdődően  lehetőséget  biztosít  a  módosított 

Ügyfélszámla‐ és CFD Kereskedési Szerződés kifejezett elfogadására, és e szerződések szerinti feltételekkel 

történő jogviszonylétesítésre. Ez utóbbi esetben a hatálybalépés napjának az Ügyfél általi elfogadás napja 

tekintendő.  

*** 

A  módosított  Üzletszabályzat  és  annak  mellékletei,  az  Ügyfélszámla‐szerződés  és  a  CFD  Kereskedési 

szerződés  módosított  verziója  a  módosításokkal  egységes  szerkezetben  2022.09.23.  napjától  az  alábbi 

linkeken keresztül érhető el: 

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

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

ugyanakkor  Ügyfeleit,  hogy  a  módosítások  nem  jelentenek  sem  a  jogszabályoktól,  sem  a  korábbi 

szerződéses  gyakorlattól  történő  eltérést,  és  a  módosítással  érintett  rendelkezésekkel  kapcsolatban 

kérdéseiket a módosítás hatálybalépéséig akár  írásban akár szóban feltehetik, a Társaság ugyanakkor a 

módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket. 

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre. 

Budapest, 2022. 09. 23. 

eBrókerház Zrt. 

 


