
 

A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának és Összevont 

Tájékoztatójának 2021. február 25-étől hatályos módosulásáról 

   

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. VII. emelet) közzéteszi, hogy 

2021. február 25. napjával módosítja Üzletszabályzatát és Összevont Tájékoztatóját.  

 

 

Üzletszabályzat módosítása: 

1. LEI kód igényléssel és karbantartással kapcsolatos módosítás (A. Rész. XX. fejezett 11.2.8., 

11.3.2, 11.4.20., 11.5. ): 

A módosítás a LEI kód igénylésével és hosszabbításával kapcsolatos rendelkezéseket érinti . E 

módosítás alapja, hogy a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KELER) a 

GLEIF által jóváhagyott LEI kód kiadó és kezelő szervezetté vált. A KELER a Concorde-ot mint 

harmadik személyt, ún. Registration Agent szerepkörben bevonja a LEI kód szolgáltatás 

folyamatába abból a célból, hogy képviselje a LEI kódot igénylő, Magyarországon 

nyilvántartásba vett jogi személyeket, számukra LEI kódot igényeljen, nevükben eljárjon a 

KELER mint LEI kód kiadó által kezelt LEI kódok fenntartásában és a fenntartásukhoz 

szükséges adatok karbantartásában, illetve a KELER egyéb vonatkozó szolgáltatásait igénybe 

vehesse. A LEI kód kiadást, kezelést, megújítását a KELER teljesíti. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a LEI kódjának hosszabbítása aktuálissá válik és nem 

kéri a hosszabbítást vagy a korábban megadott adataiban változás következik be, erről 

szíveskedjen a Concorde-ot értesíteni! Ellenkező esetben a LEI kód meghosszabbításra kerül 

az Ön korábban regisztrált adataival. Amennyiben felmerül, hogy a korábbi adatai nem 

megfelelőek, úgy a vonatkozó nyilvános nyilvántartásokban szereplő adatokkal történik a 

meghosszabbítás.  

 

2. Egyéb módosítások 

Aktualizálásra kerültek az üzleti titok és értékpapírtitok szabályai (A. Rész XXI. fejezet), valamint 

a panaszügyintézés során alkalmazott faxszám (A. rész XXIII. fejezet), továbbá a közvetítők 

jegyzéke. 

 

 

Összevont Tájékoztató: 

A Bszt. 43.§-ában foglaltakkal kapcsolatos egyes információkat tartalmazó tájékoztató 

kiegészítésre került az ügyfélminősítésre és tájékoztatásra, valamint a célpiacra vonatkozó 

rendelkezésekkel, továbbá a legjobb végrehajtással és ösztönzőkkel kapcsolatosan is 

kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz. Ezen túlmenően aktualizálásra kerültek a Concorde által 

igénybe vett számlavezető bankok, alletétkezelők és kereskedési partnerek. 

 

Kérjük, hogy az üzletszabályzatot, az Összevont Tájékoztatót, valamint azok módosuló 

rendelkezéseit szíveskedjenek átolvasni! Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, 

munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított Üzletszabályzat és 

Összevont Tájékoztató 2021. február 22. napjától elérhető a Concorde 

ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a 

Concorde ügynökhálózatában.   

 

 

Concorde Értékpapír Zrt.    


