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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

 

Ahogyan arról az elmúlt hónap során már több fórumon keresztül is tájékoztattuk tisztelt Ügyfeleinket, Társaságunk, 

az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, 

Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) 2020. június 28-át követően befektetési 

szolgáltatásait a továbbiakban nem az Online Kereskedési Platformon (azaz az ún. FXnet rendszeren) keresztül és 

nem az iFOREX kereskedelmi név alatt, hanem egy új elektronikus kereskedési rendszeren keresztül, az 

eBrokerhouse kereskedelmi név alatt nyújtja az ügyfelei számára. 

 

Korábbi leveleinkben, tájékoztatóinkban az iFOREX kereskedelmi névről történő leválás következményeiről már 

részletesen és kimerítően tájékoztattuk Önöket, így bár Önök előtt már ismert tény, ugyanakkor arra ismételten fel 

kívánjuk hívni szíves figyelmüket, hogy 2020. június 28-án 23:59-kor (GMT) az Online Kereskedési Platformon 

nyitott valamennyi pozíció automatikusan lezárul.  

 

Jelen levelünkkel ugyanakkor immár a jövőre koncentrálva szeretnénk ismertetni Önökkel a Társaságunknál 2020. 

június 28-át követően elérkező új időszámítás egyes részleteit, bízva abban, hogy tisztelt Ügyfeleink töretlen 

bizalommal tartanak majd Társaságunkkal az új úton, és e bizalomra Társaságunk az új kereskedelmi név alatt 

nyújtott szolgáltatásokkal teljes mértékben rászolgál, egyúttal a változások Ügyfeleink megelégedésére szolgálnak 

majd.  

 

Mindenekelőtt értesítjük Önöket, hogy Ügyfeleink a Társaság által 2020. június 30-tól elérhetővé tett új elektronikus 

kereskedési felületen keresztül a MetaTrader5 platformhoz kapnak hozzáférést, így a továbbiakban ezen keresztül 

kereskedhetnek a Társaságunk által elérhetővé tett pénzügyi eszközökkel, oly módon, hogy 2020. június 30-tól 

kezdődően az elektronikus kereskedési rendszeren keresztül felvett megbízásokat Társaságunk a végrehajtás 

érdekében az InterActive Brokers LLC részére továbbítja.  

 

Ami a kereskedhető pénzügyi eszközök körét illeti, az Ügyfelek által már ismert és a Társaság által már korábban is 

elérhetővé tett tőkeáttételes CFD ügyletek kötése mellett a Társaság a jövőben tőzsdei részvényekkel történő 

(tőkeáttétel igénybevétele nélküli) kereskedés lehetőségét is biztosítja Ügyfelei részére a MetaTrader5 

platformon keresztül. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az új kereskedési platformra történő átállást követő első időkben 

mind a CFD, mind a részvényinstrumentumokat érintően egy korlátozottabb eszközkör lesz csupán elérhető és 

kereskedhető a Társaságunkon keresztül, azonban Társaságunk a kereskedhető eszközök körét a jövőben 

folyamatosan bővíteni kívánja. 

 

Társaságunk igyekszik az új kereskedési platformra történő átmenetet a lehető leggördülékenyebbé, és az Ügyfelek 

számára lehető legegyszerűbbé tenni, mindez ugyanakkor a Társaságunk számára is megfelelő felkészülést kíván. 
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Ennek okán tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk 2020. június 29-én ügyfélforgalmi szünnapot tart az új 

elektronikus kereskedési felületre történő átállás érdekében. Társaságunk az Ügyfelek adatait, ideértve az 

ügyfélszámla-egyenlegeket az ügyfélforgalmi szünnap alatt migrálja az új kereskedési rendszerbe, ahol az Ügyfelek 

ügyfélszámla egyenlegét egy ún. technikai vagy migrációs számlára vezeti át ugyanabban a devizanemben, amely 

devizanemben az Ügyfelek részére a számlát Társaságunk az Online Kereskedési Platformon történő kereskedés 

érdekében korábban is vezette. E technikai vagy migrációs számlához kereskedési jog még nem társul, ahhoz 

Ügyfeleinknek el kell fogadnia módosított Üzletszabályzatunk és az ahhoz kapcsolódó szerződések rendelkezéseit, 

arra tekintettel, hogy a platformváltás érdekében szükségessé vált módosítások az Ügyfelekkel szemben is hatályba 

léphessenek. 

 

A belépést követően az Ügyfelek jogosultak lesznek kiválasztani, hogy a továbbiakban mely pénzügyi eszköz 

vonatkozásában kívánnak befektetési szolgáltatást igénybe venni, azaz a Társaság által kínált mely pénzügyi 

eszközcsoport kereskedéséhez szükséges kereskedési számlát kívánnak nyitni, e körben felhívjuk szíves figyelmüket 

arra, hogy a kereskedési platform indulásakor ellenkező értesítésig ügyfélszámla kizárólag USD devizanemben lesz 

nyitható és vezethető. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Üzletszabályzatunk és az ahhoz kapcsolódó szerződések előreláthatólag 

2020. június 26-tól elérhetőek lesznek a Társaság www.ebrokerhaz.hu weboldalán keresztül, így Ügyfeleinknek 

kellő idő áll rendelkezésükre az új szerződési rendelkezések és kereskedési feltételek áttanulmányozására. 

 

Ezúton is rögzítjük, hogy a módosított Üzletszabályzat és az ahhoz kapcsolódó szerződések rendelkezései csak a 

kereskedési platformváltás és a végrehajtási helyszín megváltozása miatt szükséges változtatásokat tartalmazzák, és 

azok az Ügyfelek számára hátrányos módosításokat nem tartalmaznak. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon Ügyfelek esetében, akik kifejezett elfogadó nyilatkozatot nem tesznek, Táraságunk 

a kereskedési platformváltásra tekintettel egyoldalú módosítási jogot gyakorol oly módon, hogy a közzétett, 

módosított Üzletszabályzat, a CFD kereskedésre vonatkozó Kereskedési Szerződés és a kapcsolódó Ügyfélszámla-

szerződés 2020. augusztus 1-jén valamennyi, korábban nyilatkozatot nem tevő ügyféllel fennálló jogviszony részévé 

válik, a korábbi szerződések hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. Társaságunk ezúton is rögzíti ugyanakkor, 

hogy a korábban hatályos Kereskedési- és Számlaszerződés alapján 2020. június 29-től megbízás felvétele és 

továbbítása szolgáltatást már nem, kizárólag ügyfélszámla-vezetési szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére. 

 

FONTOS!  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Online Kereskedési Platformon keresztül korábban nyitott ügyfélfiók olvasási 

módban (a számlaegyenleg 2020. június 28-i állapotának lekérdezése, a kereskedési előzmények, 
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számlatörténet áttekintése érdekében) 2020. június 28-át követően is elérhető marad, oda bejelentkezni a 

felhasználónévként szolgáló e-mail-cím elé illesztett „old” előtaggal lehet (pl.: old_minta.istvan@gmail.com). 

 

Azon Ügyfelek, akik az új elektronikus kereskedési felületen a belépést követően nem fogadják el az új 

szerződéses rendelkezéseket, az ügyfélszámlájuk egyenlegéről szintén az Online Kereskedési Platformon 

Keresztül a Kereskedési- és Számlaszerződés számlaszerződési rendelkezéseiben foglaltak szerint tudnak 

rendelkezni. 

 

Társaságunk 2020. június 29-én külön e-mail üzenet formájában hozzáférési linket fog biztosítani valamennyi 

Ügyfél részére az új elektronikus kereskedési felülethez. A linkre kattintva Ügyfeleink a korábban regisztrált és 

használt e-mail-címük mint felhasználónév segítségével jelszót tudnak majd igényelni az új elektronikus kereskedési 

felületen létrehozott új felhasználói fiókjukhoz történő belépés érdekében, ahol demó változatban is módjuk lesz 

megismerni és kipróbálni a rendszert és annak funkcióit, ideértve az egyes kereskedhető pénzügyi eszközök körét és 

azok kereskedési feltételeit is. 

 

A felhasználói fiókba történő belépéskor az Ügyfelek a Társaságnál először ún. függő státuszba kerülnek, az 

aktiváláshoz szükséges lépésekről részletesen a 2020. június 29-i levelünkben, a hozzáférési link megküldésével 

egyidejűleg fogjuk tájékoztatni kedves Ügyfeleinket. 

 

Amennyiben addig is bármilyen kérdésük merülne fel, állunk szíves rendelkezésükre az ismert elérhetőségeinken 

keresztül. 

 

eBrókerház Zrt. 
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