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Értékpapír-kölcsönzési keretszerződés 
- Értékpapír kölcsönbe adásáról 

 
Jelen szerződés létrejött 
 
egyrészről a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 
1138 Budapest, Népfürdő utca 24.26., cégjegyzékszám:  01-10-046204 adószám: 14489978-
2-41, továbbiakban: Társaság); 
 
másrészről 
 
Név:  
Születési hely és idő:  
Édesanyja neve:  
Állandó lakcím:  
Személyi igazolvány 
szám 

 

Ügyfélszám:  
 
(jelen okiratban a továbbiakban: Ügyfél, Kölcsönbe vevő) 

(jelen okiratban a továbbiakban együttesen: Felek) között. 

 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság jelen keretszerződésben szabályozott 

feltételek mellett kölcsön veheti az Ügyfélnek a Társaságnál vezetett értékpapír-
számláján jóváírt valamennyi értékpapírt. 
 

2. A Társaság kölcsönbe vételi jogával a jelen keretszerződés fennállása alatti időszakban 
bármikor élhet. 
 

3. Az Ügyfél garantálja, hogy a Társaságnál vezetett értékpapír-számláján nyilvántartott 
valamennyi értékpapír felett teljes rendelkezési joggal bír, azok nem 
forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek, nincsenek megterhelve 
elővásárlási, vételi, visszavásárlási, óvadéki vagy zálogjoggal. (Továbbiakban: 
tehermentesség) 
 

4. Amennyiben az Ügyfél értékpapír-számláján nyilvántartott értékpapírok 
összességének vagy egy részének tehermentessége nem áll fenn, úgy az Ügyfél 
haladéktalanul köteles ezt a Társaság számára a Társaság Üzletszabályzatában 
szabályozott módok egyikén bejelenteni. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy 
késedelembe esik – és ezt nem tudja kimenteni – úgy a bejelentés hiányából vagy 
késedelméből eredő károkért felelős. 
 

5. A Társaság jogosult az Ügyfél értékpapír-számláján nyilvántartott értékpapírokból a 
Társaság által meghatározott mennyiséget kölcsön venni olyan módon, hogy azt 
átvezeti az Ügyfél értékpapír-számlájáról a Társaság saját számlájára. 
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6. A Társaság az értékpapírokat határozott időtartamra veheti kölcsön. 
7. A Társaság köteles a kölcsönbe vételről haladéktalanul értesítést küldeni az Ügyfél 

számára az Üzletszabályzatban meghatározott értesítési csatornák valamelyikén. 
 

8. Amennyiben a kölcsönvett értékpapírok részvények, úgy a hozzájuk kapcsolódó 
szavazati jogot a kölcsön időtartama alatt a Társaság gyakorolja. 
 

9. Az egyedi kölcsönszerződés az értékpapírok átvezetésével és az értesítésnek az Ügyfél 
számára való megküldésével jön létre. 
 

10. A Társaság által megküldött értesítésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia. 
 

a. a kölcsönbe vett értékpapír megnevezését, ISIN kódját és sorozatát; 
b. a kölcsönbe vett értékpapír mennyiségét; 
c. az értékpapírkölcsön futamidejét; 
d. a kölcsönzés díját; 
e. az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a kölcsön futamideje alatt az 

értékpapírban megtestesített és azzal kapcsolatos jogokat az Ügyfél nem 
gyakorolhatja. 

f. az értékpapír szavazati jogának gyakorlására jogosult felet 
 

11. A kölcsön időtartama alatt – a kölcsönadott értékpapírok jogi visszaadásának 
időpontjáig, minden megkezdett napot figyelembe véve – az Ügyfél a Társaságnak az 
egyedi kölcsönszerződés létrejöttének napján hatályos Kondíciós listájában 
meghatározott mértékű díjra jogosult. 
 

12. Jelen keretszerződés az aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. 
 

13. Jelen keretszerződés megszűnése automatikusan megszünteti az ennek alapján létrejött 
egyedi kölcsönszerződéseket is. 
 

14. Jelen keretszerződést és az ennek alapján létrejövő egyedi kölcsönszerződést 
bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi módokon. 

a. Bármelyik Fél a Társaság hatályos Üzletszabályzatában rá irányadó értesítési 
módok egyikén közli a felmondást a másik Féllel. 

b. Az Ügyfél jogosult normál vagy daytrade eladási megbízást adni a kölcsön 
adott értékpapírokra olyan módon, hogy annak fedezete a Társasággal szemben 
a kölcsön visszaadására vonatkozó követelése. Az ilyen megbízások esetén a 
Társaság elsődlegesen a kölcsön nem adott, az Ügyfél értékpapír-számláján 
nyilvántartott értékpapírokat veszi figyelembe fedezetként. A kölcsön adott 
értékpapírokat csak abban az esetben veszi figyelembe, amennyiben 
fedezetként a kölcsön nem adott papírok nem elegendőek. (továbbiakban: 
értékesítési jog) 

 
15. Az egyedi kölcsönszerződés T+3 napos elszámolással szüntethető meg. Az egyedi 

kölcsönszerződés megszűnésekor a Társaság köteles az Ügyfél számláján előbb 
jogilag, majd a T+3 napos elszámolásnak megfelelően fizikailag jóváírni a kölcsönvett 
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értékpapírokkal azonos fajtájú, sorozatú és darabszámú értékpapírt, valamint a 
kölcsönzés fennmaradó díját (továbbiakban: elszámolási kötelezettség).  
 

16. Az elszámolási kötelezettség az alábbi időpontban terheli a Társaságot. 
a. A kölcsön futamideje alatt minden hónap ötödik kereskedési napján 
b. Az egyedi kölcsönszerződés határozott időtartamának lejárta esetén a 

meghatározott lejárati napon. 
c. Az Ügyfél által gyakorolt értékesítési jog esetén az adott eladási tranzakció 

fizikai elszámolásának napján. 
d. Az egyedi értékpapírkölcsön-szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a 

megszűnést követő harmadik tőzsdei elszámolási napon. 
 

17. A jelen keretszerződést és az ennek alapján létrejövő egyedi kölcsönszerződéseket a 
Társaság hatályos Üzletszabályzatának rendelkezéseit figyelembe véve kell 
értelmezni. 

 
 
 
Kelt: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ ________________________________ 
 

Társaság 
 

Ügyfél 
 


