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 Ügyfélszám:  
 Dátum:  

 
Daytrade Nagybefektetői Szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről  
 
A Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint 
Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-046204, a továbbiakban: Társaság) mint 
Megbízott,  
 
másrészről 
név/cégnév: …………………..……………… 
lakóhely/székhely: ……………..…….……………… 
személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám:…………………………… 
ügyfél egyedi számlaszáma: …………………………..……… 
adóazonosító jel/adószám:  ………………………………..… 
(a továbbiakban: Ügyfél), mint Megbízó 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 
szerint: 
 
1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések 
 
1.1. Az Ügyfél vállalja, hogy minden naptári hónapban legalább 200 millió forint 

értékű prompt piaci forgalmat bonyolít a Társaságnál vezetett Számláján 
keresztül. Ezáltal válik jogosulttá a jelen szerződésben meghatározott 
szolgáltatások igénybevételére a Kondíciós Listában a Daytrade Nagybefektetői 
Szerződésre (továbbiakban DNS) vonatkozó díjazás ellenében. 

 
1.2. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával és az 1.1. pontban vállalt kötelezettség 

teljesítése esetén jogosulttá válhat a Kondíciós Listában meghatározott, 
kereskedési értékhatárokhoz kapcsolódó jutalék visszatérítésre a daytrade 
kereskedésből származó havi vesztesége esetén.  
 

1.3. A Társaság az Ügyfél felé telefonkapcsolatot biztosít, amelynek hívószámát 
titkosan kezeli. Az Ügyfél mindent megtesz e vonal titkosságának megőrzéséért. 
A telefonon adott megbízás esetén a megbízás elfogadásának feltétele, hogy az 
Ügyfél a Társaság rendelkezésére álló egyes adatok megadásával azonosítsa 
magát. A telefonbeszélgetések a Társaság Üzletszabályzatának (a továbbiakban: 
Üzletszabályzat) rendelkezései szerint, rögzítésre kerülnek. 

 
1.4. A Társaság az Ügyfél részére biztosítja az ügyfélszolgálatán a személyes 

megbízásadás lehetőségét. 
 
1.5. Tőzsdei kötések visszaigazolására a Társaság által megküldött és aláírt " 

Nagybefektetői napi megbízás " szolgál. A befektetési napi megbízás 
teljesülésének adatait 

 napi összesítésben kérem. 

 részletes kötéslista feltüntetésével kérem. 
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1.6. Napi megbízások írásba foglalása legkésőbb az üzlet megkötésének napján 17 
óráig készül el, amelyeket a Társaság faxon küld el, vagy személyesen a 
Társaság irodájában bocsát az Ügyfél rendelkezésére. A Nagybefektetői napi 
megbízási ívet az Ügyfél aláírva legkésőbb másnap 12 óráig faxon juttatja el a 
Társaság 24 órán át üzemelő közvetlen fax készülékére, vagy az Ügyfél 
személyesen aláírja a Társaság irodájában. A Felek elérhetőségét jelen szerződés 
1. sz. Melléklete tartalmazza. 

 
1.7. Értékpapír készletet és az ellenérték egyenleget a Felek folyamatosan, de 

legalább havonta egyszer egyeztetik. Abban az esetben, amennyiben a 
Befektetői napi megbízás Társaság által megküldött adatok és az ügyfél saját 
nyilvántartásának adatai között eltérés van, úgy az Ügyfél az Üzletszabályzat 
rendelkezéseinek megfelelő módon és időben nyújthatja be kifogását. 
 

1.8. A leltár naprakész vezetése érdekében az Ügyfél vállalja, hogy csak a Társaság 
saját Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban: 
KELER) által vezetett értékpapírszámlájáról indít transzfereket a Társaság 
KELER-nél vezetett 483/M00000 számú értékpapír számlájára, amelyről faxon 
értesíti a Társaság értéktárosát. 

 
1.9. Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése nélkül a Társaság a megbízás 

alapján vásárolt pénzügyi eszközt az Ügyfél Társaságnál vezetett 
ügyfélszámláján (a továbbiakban: Számlán) jóváírja, a vételárral, valamint a 
Társaságot megillető bizományosi díjjal és egyéb Ügyfelet terhelő díjjal, 
költséggel megterhelje a Számlát. Ügyfél hozzájárul, hogy további rendelkezése 
nélkül a Társaság a megbízás alapján eladott pénzügyi eszközzel, valamint a 
Társaságot megillető bizományosi díjjal és egyéb, Ügyfelet terhelő díjjakkal és 
költségekkel a Számlát megterhelje, az eladási árat pedig a Számlán jóváírja. 

 
1.10. Megbízás adására az Ügyfél, valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél 

szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított. Meghatalmazottat az Ügyfél 
az Üzletszabályzat mellékletét képező, a számla felett rendelkezni jogosult 
adatait valamint aláírási mintáját tartalmazó Azonosítási Adatlap benyújtásával 
jogosult bejelenteni. A Társaság kizárólag az Üzletszabályzat mellékletét 
képező, a Társaság ügyfélszolgálati helyiségében aláírt Meghatalmazási minta 
alapján meghatalmazott, vagy egyéb, egy a kiadásától számított egy évnél nem 
hosszabb időtartamra kiállított, közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező 
személy eljárását fogadja el. 

 
1.11. A Megbízás tartalmi elemei (ügyletfajtáktól függően): 

- Ügyfél Üzletszabályzat szerinti azonosító adatai;  
- ügylet fajtája, a megbízás típusa, iránya az eladás/vétel megjelölése; 
- pénzügyi eszköz megnevezése, típusa, mennyisége; 
- limitár vagy hozam meghatározása vagy piaci árra való utalás; 
- a megbízás időtartama;  
- a megbízás milyen határidőre érvényes; 
- Ügyfelet terhelő bizományosi díj, kezelési költség; 
- Ügyféllel való elszámolás módja;a megbízás adásának helye és ideje. 

 
1.12. Amennyiben az Ügyfél nem biztosítja az előző pontban említett információkat 

vagy az Ügyfél a megbízásra vonatkozóan adott utasításai bármely értelemben 
nem egyértelműek, illetőleg bármilyen olyan kérdés merül fel, amelynek 
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eldöntését sem a megbízás, sem az Üzletszabályzat nem szabályozza, a Társaság 
a megbízás teljesítését megtagadhatja. Ebben az esetben a Társaság nem vállal 
felelősséget a hiányos vagy nem egyértelmű megbízás teljesítéséből eredő 
kárért. 

 
1.13. A Társaság jogosult visszautasítani a jelen szerződésben megjelölt limiteket 

meghaladó megbízásokat, a jelen szerződés bármely rendelkezését sértő 
megbízásokat, valamint mindazon megbízásokat, amelyekről a Társaság 
indokoltan úgy ítéli meg, hogy azt az Ügyfél hibásan továbbította. A 
Társaságnak azonban nem kötelessége ezen megbízások ellenőrzése vagy 
visszautasítása, és az ilyen megbízások teljesítése nem befolyásolja az 
Ügyfélnek a megbízásokra vonatkozó kötelezettségeit, illetve az Ügyfél az ilyen 
megbízás teljesítéséért nem vonhatja felelősségre a Társaságot. 

 
1.14. A megbízás határozott időre vagy visszavonásig szólhat. A határozott idejű 

megbízás legfeljebb 30 (harminc) napra szólhat. Amennyiben az Ügyfél 
visszavonásig adott megbízása 30 (harminc) napon belül nem teljesül, az a 
harmincadik nap elteltével hatályát veszti. 

 
1.15. Az Ügyfél a Társaság által elfogadott, de még nem vagy csak részben teljesített 

megbízásait a nem teljesített részében jogosult az Üzletszabályzat megbízások 
elfogadásánál meghatározott módokon módosítani vagy visszavonni. A Társaság 
a megbízás módosítását vagy visszavonását csak akkor teljesíti, ha azt az adott 
kereskedési rendszerből a módosítás vagy visszavonás közlését követően még 
módosítani vagy törölni lehet. Amennyiben a módosító vagy visszavonó 
nyilatkozat a megbízás teljesítésének megkezdése után érkezik meg a 
Társasághoz, úgy az Ügyfél köteles a megbízás alapján őt terhelő összes 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. A módosításból vagy 
visszavonásból eredő összes kár az Ügyfelet terheli. 

 
1.16. Az Ügyfél továbbá tudomással bír arról, hogy a telefon, telefax valamint 

elektronikus kommunikációs csatorna használata kockázattal jár. Ügyfél 
elfogadja, hogy a Társaságot nem terheli felelősség a rendeltetésellenes 
használatból eredő károkért, az átvitel, rögzítés során jelentkező technikai 
problémákból adódó kárért illetve veszteségért, olyan kárért, amely a telefon- 
vagy telefaxkapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, 
hacsak a kárt nem a Társaság felróható magatartása okozta. Az Ügyfél 
tudomásul veszi, hogy a telefon használata esetén a telefonhálózat működése 
során a telefonon továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára 
ismertté válhatnak, ideértve az egyébként értékpapírtitoknak minősülő adatokat 
is. Az Ügyfél lemond arról, hogy a fentiekből eredő károkért a Társaságot 
bármilyen formában felelőssé tegye. 

 
2. A Daytrade ügylet különös szabályai 
 
2.1. A Daytrade ügyletekre az Üzletszabályzatban az azonnali ügyletekre vonatkozó 

szabályok az irányadóak, amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik. 
 

2.2. Daytrade üzletkötés esetén az Ügyfélnek kell gondoskodnia az üzletkötés 
alapjául szolgáló információkról. A Társaság az általa elkülönített megbízói 
telefonvonalon pontosítási lehetőséget biztosít. Daytrade üzlet lezárását – 
amennyiben lehetséges – 16 óra 20 percig rendezi az Ügyfél, de azt legkésőbb 



4 
 

16 óra 25 percig köteles lezárni. Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik 
elégséges fedezettel, hogy a daytrade ügyletként kezdeményezett pozícióit napon 
túlra tartani tudja, a Társaság jogosult az adott napon 16 óra 25 perc és 16 óra 30 
perc között az Ügyfél nyitott pozícióit zárni, illetve a pozíciók zárását 
megkísérelni. 

 
2.3. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, amennyiben a Társaság zárja pozícióit, 

a Társaság jogosult a pozíciókat saját belátása szerint zárni, amely zárással és az 
esetleges veszteséggel kapcsolatosan a Társaság a felelősségét kizárja. 

 
2.4. A daytrade üzletkötés fedezettségét a Társaság jogosult az adott ügylet Megbízó 

általi kezdeményezésekor meghatározni. Amennyiben az Ügyfél nem 
rendelkezik a megfelelő fedezettel, a Társaság visszautasítja a megbízást. 

 
3. Díjfizetés szabályai 
 
3.1. A Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó ügyletek díjtételeit, egyedi 

megállapodásban rögzítik, amely megállapodást a Társaság jogosult egyoldalúan 
megváltoztatni az Ügyfél értesítését követően. 

 
3.2. A Társaság a jelen szerződés hatálya alá tartozó ügyletek díjtételeit függővé 

teheti az Ügyfél forgalmától. Ebben az esetben a Társaságnak az Ügyfélt 
előzetesen tájékoztatnia kell a forgalommal összefüggő díjfizetés feltételeiről. 

 
3.3. Fizetési kötelezettség esetén, amennyiben az Ügyfél teljes állampapír 

fedezettséggel rendelkezik, az üzletkötést követő 2. napon (T+2) köteles a 
belsőköri utalását elindítani, az adott napi folyószámla egyenleg(ek) végösszege 
alapján. Kivételt képez ez alól, ha közvetlenül a Társaság pénztárába vagy a 
KELER-nél vezetett számlájára történik a készpénzfizetés, mert ebben az 
esetben az Ügyfél határnapja T+3 nap reggel 8.00 óra. Az Ügyfél nem teljesítése 
esetén (T+3 nap 8 óra után) a Társaság jogosult az Ügyfél állampapírjainak 
értékesítésére és abból befolyt összegből az Ügyfél fizetési kötelezettségének 
megfelelő összeget az Ügyfél számlájáról leemelni. 

 
3.4. Fizetési kötelezettséggel járó megbízás esetén, amennyiben az Ügyfél nem 

rendelkezik teljes állampapír fedezettséggel, az Ügyfél köteles a T napon teljes 
készpénzfedezettel rendelkezni. 

 
3.5. Eladási megbízás adása esetén az Ügyfél T napon köteles az eladni kívánt 

részvényből teljes fedezettséggel rendelkezni, ellenkező esetben a 
kezdeményezett ügylet daytrade ügyletnek minősül, amely ügyletet a jelen 
szerződés megbízási szabályok 2. fejezete szabályoz. 

 
3.6. Készpénzben történő kifizetés és utalással történő teljesítés esetén a Társaság 

Üzletszabályzata és kondíciós listája az irányadó. 
 
3.7. Transzferálás esetén a Társaság a Kondíciós Listájában szereplő díjat számít fel 

az Ügyfélnek. 
 
3.8. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Társaság 

jogosult a késedelem idejére a törvényes késedelmi kamatot felszámítani és 
azzal a Számlát megterhelni. 
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3.9. Amennyiben Ügyfél fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Társaság az 

Üzletszabályzatban meghatározott óvadéki jogával élhet. A Társaságot az 
Ügyféllel szembeni követeléseinek biztosítására óvadéki jog illeti meg a 
megbízás teljesítéseképpen birtokába került értékpapírokon és pénzen. 
Amennyiben a megbízás teljesítéséhez szükséges értékpapírok és pénz nem 
kerültek előírt határidőben jóváírásra a Társaság számláin, a Társaság jogosult a 
megbízás szerint megkötött ügyletek eredményeként a birtokába került 
értékpapírokból és pénzből az Ügyféllel szembeni követelését közvetlenül 
kielégíteni.  

 
3.10. A Társaság kielégítési joga megnyíltakor jogosult az óvadékból közvetlenül 

kielégítést keresni, még akkor is, ha az Ügyfél ezen tartozások tekintetében 
felszólítást vagy értesítést nem kapott, illetve a felszólításban vagy értesítésben 
megszabott határidő még nem telt le.  

 
3.11. Az Ügyfél bárminemű fizetési kötelezettségei még abban az esetben is 

fennállnak a Társasággal szemben, ha a megbízást vagy annak hibás teljesítését 
az Ügyfél és a Társaság közötti elektronikus kommunikációs csatornán 
bekövetkezett működési hiba okozta. 

 
3.12. A Társaság az Ügyfél részére a Számlán nyilvántartott pénzeszközök után 

kamatot nem fizet. 
 
3.13. Az Ügyfél Megbízások adására szóló jogát belső limitek korlátozhatják, 

amelyeket a Társaság saját hatáskörben jogosult megállapítani és módosítani.  
 
3.14. A Társaság az Ügyfelet a limitekről értesíti. Az értesítés szóban, illetve a 

megbízás telefonon keresztül történő megadására vonatkozó szabályok szerint 
közölve is érvényes. 

 
4. A szerződés hatálya és megszűnése 
 
4.1. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt a Felek a rájuk vonatkozó 

szabályok szerint aláírásával ellátta, és az Ügyfél az Üzletszabályzat által előírt 
számlát megnyitotta, feltéve, hogy ilyennel a jelen szerződés aláírását 
megelőzően nem rendelkezett. 

 
4.2. Jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik meg. 
 
4.3. Az Ügyfél előzetes értesítését követően a Társaság jogosult jelen szerződést 

egyoldalúan megváltoztatni. 
 
4.4. Jelen szerződést bármelyik Fél jogosult legkevesebb 15 (tizenöt) napos 

felmondási idővel a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntetni. A 
szerződés felmondása a felmondási időn túlnyúló hatályú egyedi megbízásokat 
is megszünteti. A felmondási idő alatt a szerződés és az eseti megbízások 
valamennyi rendelkezése hatályos és az ezekben előírt kötelezettségeiket a Felek 
a felmondási idő hatálya alatt is kötelesek teljesíteni. Ezen kötelezettségek 
elmulasztása megalapozza a másik Szerződő Fél azonnali hatályú 
felmondásának jogát.  

 



6 
 

4.5. A szerződést mindkét Fél jogosult az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos 
szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetheti. Az Ügyfél a 
szerződést azonnali hatállyal kizárólag akkor szűntetheti meg, ha a Társasággal 
szemben fennálló minden kötelezettségét teljesítette. Az azonnali hatályú 
felmondás részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. 
 

4.6. Amennyiben az Ügyfél forgalma nem éri el az 1.1. pontban meghatározott 
mértéket, úgy arra a hónapra jelen szerződés szünetel, és az abban a hónapban 
folytatott ügyletek után a Társaság írásban közölt döntésével utólagos jutalék 
korrekcióra jogosult a Kondíciós Listában meghatározott, általános jutalékok 
szintjéig.  

 
5. Joghatóság 
 
5.1. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik 

meg rendezni. A jogvita alapjául szolgáló tényállást, az érintettek 
jognyilatkozatait, valamint az egyeztetés eredményét kötelesek jegyzőkönyvben 
rögzíteni. 

 
5.2. Az Ügyfél esetlegesen felmerülő problémáját az Üzletszabályzat mellékletét 

képező Panaszkezelési szabályzatának megfelelően jelezheti, és  Társaság ezen 
szabályzat szerint jár el. 

 
5.3. Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat 

a BÉT mellett működő Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos 
hatáskörének. A Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság saját Eljárási 
Szabályzata, valamint a Tpt. 376. §- ában meghatározottak szerint jár el. 

 
 
 
6. Záró rendelkezések 
 
6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az 

Üzletszabályzatban foglaltak valamint a Ptk., a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. (Bszt.) törvény, a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény, továbbá a hatályos jogszabályok és a tőzsdei 
szabályzatok az irányadóak. 

 
6.2. Ügyfél jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Társaság Üzletszabályzatát 

ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
6.3. Jelen szerződés hatálybalépésével a felek között létrejött minden korábbi 

értékpapírszámlára és ügyfélszámlára vonatkozó szerződés megszűnik. 
 
6.4. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság a Bszt.-nek megfelelően, teljes körűen, 

megfelelő időben tájékoztatta. 
 
6.5. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés 2 (két) eredeti 
példányban készült, melyből az egyik az Ügyfél, a másik a Társaság példánya. 

 
6.6. Jelen szerződés aláírás napján lép hatályba, – feltéve hogy az Ügyfél aláírásával 
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elfogadta a Társaság Üzletszabályzatának 18. sz. Mellékletét képező 
Kockázatfeltáró Nyilatkozatot – és határozatlan időre szól. 

 
Kelt: Budapest,  
 
 

........................................................ ........................................................ 
Ügyfél Társaság 
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NYILATKOZAT  
ÉRTESÍTÉSI CÍMRŐL 

 
A Random Capital ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; 
nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cégjegyzékszáma: 01-10-046204; a 
továbbiakban Társaság), kijelenti, hogy a közte és  az Ügyfél között [■] –án létrejött 
Daytrade Nagybefektetői Szerződés (a továbbiakban: DNS) 1.6. pontjában megjelölt fax 
készülékének száma: 
 

(+36-1) 235-0077 
 

 
A fenti számmal való kommunikáció sikertelensége esetén az Ügyfél haladéktalanul 
értesíti a Társaságot a (+36-1) X telefonszámon. 
 
Alulírott [ ■ ] (a.n.: [ ■ ], [ ■ ] szám alatti lakos) kijelenti, hogy a közte és a Társaság 
között létrejött Szerződés 1.6. pontjában megjelölt fax készülékének száma: 
 

(+36-[■]) [■]–[■] 
 
A fenti számmal való kommunikáció sikertelensége esetén a Társaság haladéktalanul 
értesíti az Ügyfelet a (+36-[■]) [■]-[■] telefonszámon. 
 
A nyilatkozó Felek kijelentik, hogy a Szerződés 1.6. pontja által megkívánt 
nyilatkozatot a másik Fél jelen nyilatkozatban megjelölt elérhetőségű fax készülékére 
továbbítják. 
 
A nyilatkozó Felek kijelentik, hogy a fenti elérhetőség megváltozásáról haladéktalanul 
értesítik a másik Felet. Az értesítés késedelmes megtételének illetve elmulasztásának 
következményeit a mulasztó Fél viseli. 
 
 
Kelt: Budapest,  
 
 

........................................................ ........................................................ 
Ügyfél Társaság 

 
 


