
 

A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása az Üzletszabályzatának 2022. december 6. 

napjától hatályos módosulásáról 

   

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

alábbiakat: 

 

A Concorde Értékpapír Zrt. 2022. december 6-i hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát. A 

módosítás az alábbiakra vonatkozik: 

 

- pontosításra kerültek a derivatív pozíciók zárásával kapcsolatos szabályok  
(- B.I.9.21: „Ha az adott tartós befektetési számlán derivatív nyitott pozíció van nyilvántartva 
– beleértve a CFD-ket is, e számla akkor szüntethető meg, ha az adott pozíció lezárásra és 
elszámolásra került.  Ez a feltétel érvényes a lejáró TBSZ számlákra, illetve arra az esetre, 
ha a tartós befektetési szerződés három év után nem kerül meghosszabbításra.” 
- B.II. 5.3. „A lejárat előtti lezárás esetén az Ügyfél rendelkezhet annak pénzügyi 
elszámolásáról is, amennyiben a pozíció eredménye nem veszteséges. Veszteséges 
eredmény esetén a pénzügyi elszámolás kötelezően lezajlik a zárást követően. Ebben az 
esetben az 5.4. pontban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél ezen rendelkezése hiányában a 
pénzügyi elszámolásra a lejáratkor kerül sor a nyereséges ügyletek tekintetében. 
Az Ügyfélnek lehetősége van részzárásra is, Ilyenkor nem a teljes pozíciót (összeget), csak 
egy annál kisebb tételt zár le az eredeti pozíciójából. A fennmaradó (le nem zárt), azaz a 
részzárás összegével csökkentett mennyiség az ügyfélnek továbbra nyitott pozícióként 
marad az ügyfélszámláján, azzal, hogy a részlegesen zárt pozíciók lejárat előtti pénzügyi 
elszámolása nem lehetséges.” 
- B.II. 5.6. kiegészítésre került: . „A pozíciók részleges elszámolása nem lehetséges.”) 

- a befektetési hitel esetében kimondásra került, hogy 5.000.000,- Ft pozíciónyitási 

árfolyamérték alatt a Társaság főszabály szerint nem nyújt befektetési hitelt (B.IV.3.) 

 

Kérjük, hogy az Üzletszabályzatot, valamint annak a módosuló rendelkezéseit 

szíveskedjenek átolvasni! Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink 

készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított Üzletszabályzat – korrektúrás és 

tisztázott verzióban - 2022. december 2. napjától elérhető a Concorde 

ügyfélszolgálatán és a Concorde internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a 

Concorde ügynökhálózatában.   

 

 

Concorde Értékpapír Zrt.    


