
 

 

Hirdetmény 

Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap 

A Concorde Alapkezelő zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u.50., cégjegyzékszám: Cg 01-10-

044222, a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Concorde Hozamfizető Származtatott 

Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) Tisztelt Befektetőit, hogy az Alap a Magyar Nemzeti Bank 

(a továbbiakban: MNB) 2015. december 21. napján meghozott, H-KE-III-1076/2015. számú 

jóváhagyásával 2016. január 29. napjával nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alappá 

alakul át. Az Alap az átalakulás napján nevet is változtat, Concorde Hozamkereső Európai 

Származtatott Részvény Befektetési Alap névvel működik tovább nyilvános nyílt végű alapként. 

Az Alap nyílt végűvé átalakulása előtt az Alap Befektetőinek lehetőségük van arra, hogy 

nyilatkozat formájában eldöntsék, hogy a befektetési jogviszonyukat 2016. január 29. napjával 

megszüntetik-e vagy a nyílt végű Alap Befektetői maradnak. Jelen hirdetményben információt kap 

az Alap legfontosabb jellemzőiről, a nyíltvégűvé alakulás menetéről és a Befektetőket érintő 

adózási elvekről a döntés meghozatalához. 

1. A nyíltvégűvé alakuló Alap legfontosabb jellemzői  

Az Alap 2016. január 29-én nyíltvégű alappá alakul, ami azt jelenti, hogy a befektetési jegyek 

vétele és visszaváltása 2016. február 1-től folyamatos lesz. (Folyamatos forgalmazás: Az Alap, 

mint nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos 

értékesítése és visszaváltása az Alap futamideje alatt.) 

Az átalakulás több szempontból is indokolt. Egyre nagyobb igényt látunk az euróban történő 

megtakarításra. Ennek kielégítésére egy magasabb kockázati szintet megcélzó már működő 

befektetési alapot szeretnénk nyílt végűvé tenni, ezzel is szélesítve a Befektetőknek kínált 

befektetési alapok listájának. Az Alap már 2013. április 30-a óta működik, vagyis a Befektetők 

egy már mérhető teljesítménnyel rendelkező alapot láthatnak, ezzel is segítve a Befektetési 

döntéshozatalukat. 

Az Alap által tartott részvények osztalékából a felmerült adó és az Alapot terhelő költségek 

elszámolása után az Alap hozamot fizetett, ez azonban az átalakulással egyidejűleg megszűnik. 

A hozam kifizetésének megszűnése indokolja az Alap nevének megváltoztatását Concorde 

Hozamfizető Származtatott Befektetési Alapról Concorde Hozamkereső Európai Származtatott 

Részvény Befektetési Alapra.  

2. Az Alap átalakulásának menete 

2015. december 28: a befektetési jegyek egy részének vagy egészének visszaváltására 

vonatkozó befektetői Nyilatkozat leadására nyitva álló időszak első napja 

2016. január 28: a befektetési jegyek egy részének vagy egészének visszaváltására vonatkozó 

befektetői Nyilatkozat utolsó napja. Az Alap fajtája ezen a napon zártvégű. 

2016. január 29: az átalakulásának napja, amikortól az Alap nyílt végű alapként működik tovább. 

Ez a nap egyben a befektetési jogviszony megszűnésének napja azon Befektetők részére, akik a 

fent megadott határidőig érvényes és szabályszerű Nyilatkozatot nyújtanak be az Alapkezelő 



 

részére a Nyilatkozatban megjelölt befektetési jegyek tekintetében. 

 

2016. február 01: Az Alap első forgalmazási napja. A Befektető részéről érkező vételi és 

visszaváltási megbízást a Forgalmazó a beérkezés napját (T) követő második banki munkanapon 

(T+2) teljesítik. (Banki munkanap minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az 

Elszámolási partner, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem 

munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán). 

A befektetési jegyek vételével és visszaváltásával kapcsolatosan az Alap Kezelési 

Szabályzatának IX. fejezete alapján tájékozódhat a Befektető. 

 

2016. február 02: a Nyilatkozatban megjelölt befektetési jegyek ellenértékeként jóváírásának 

napja 

2016. február 03: 2016. február 1-től a Befektető részéről érkező vételi és visszaváltási 

megbízást a Forgalmazó a beérkezés napját (T) követő második banki munkanapon (T+2) - 

2016. február 03-án - teljesíti.  

2016. február 01 - 2016. március 01. között: A Kbftv. 80. § (4) bekezdése alapján a Befektető 

az átalakulást követő első forgalmazási naptól (2016. február 01-től) számított 30 napon belül 

(2016. március 01-ig) kérheti befektetési jegyeinek külön díj- és jutalékmentes visszaváltását. 

A Nyilatkozat elérhető a Concorde Értékpapír ügyfélforgalmi helyén, az Tájékoztatójának 12-13. 

oldalán, illetve ez a jelen dokumentum 7-8. oldala. 

3. Azon Befektető teendője, aki nem, vagy csak részben kívánja a nyílt végű Alapban a 

befektetési jegyeit megtartani 

Azon Befektető, aki nem, vagy csak részben kívánják a nyílt végű Alapban a befektetési jegyeit 

megtartani, ez esetben az Alapkezelő a Kbftv. 67.§. (5). bekezdésének megfelelően él azon 

jogosultságával, amely szerint a zárt végű alap esetén az Alapkezelő jogosult a Befektetőknek az 

alap futamideje alatt is eseti jelleggel visszaváltási lehetőséget biztosítani. Ennek megfelelően a 

Befektető írásban nyilatkozhat 2015. december 28. napjától (ezt a napot beleértve) 2016. január 

28. napjáig (ezt a napot beleértve). A befektetői Nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat) leadási 

helye a Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 50. alatt lévő irodája, nyitva tartás: 

9-17 óráig. Előzetes időpont-egyeztetés ajánlott (mid@con.hu, vagy 061-489-2222)! 

 A Nyilatkozat elérhető a Concorde Értékpapír ügyfélforgalmi helyén, az Tájékoztatójának 11-12. 

oldalán, illetve ez a jelen dokumentum utolsó oldala. Azon Befektető, aki a befektetői 

Nyilatkozatát leadja a 2. pontban meghatározott időszakban (beleérve a kezdő és végnapot is), a 

Nyilatkozatban megjelölt befektetési jegyei tekintetében a befektetési jogviszony – függetlenül a 

Nyilatkozat benyújtásának napjától – 2016. január 29. napjára díj vagy egyéb jutalék felszámítása 

nélkül megszűnik. A Nyilatkozat legkésőbb 2016. január 28. napjáig (ezt a napot beleértve) 

módosítható vagy visszavonható annak a Concorde értékpapír Zrt. ügyfélforgalmi helyén, 

amelyen az eredeti Nyilatkozat megtételre került. A Nyilatkozatban megjelölt befektetési jegyek a 

Nyilatkozat megtételének időpontjától kezdve fedezetbe vételre kerülnek, vagyis a Befektető által 

a befektetői Nyilatkozatban megadott visszaváltási darabszámra további megbízás nem adható. 

4. Azon Befektető teendője, aki a nyílt végű Alap befektetője kíván maradni 

Azon Befektetőnek, aki a nyílt végű Alap Befektetője kíván maradni, annak semmilyen teendője 



 

nincsen a megtartani kívánt befektetési jegyek vonatkozásában. Azon Befektető ugyanis, aki 

2015. december 28. napjától (ezt a napot beleértve) 2016. január 28. napjáig (ezt a napot 

beleértve) nem nyújt be Nyilatkozatot (illetve az a Befektető, aki nem minden befektetési jegye 

tekintetében nyújt be Nyilatkozatot, a Nyilatkozattal nem érintett befektetési jegyei erejéig), a nyílt 

végű Alap Befektetője marad. A nyílt végűvé átalakulást követen befektetési jegyek 

visszaváltására a Kezelési Szabályzatban IX. fejezetében foglaltak szerint kerülhet sor, amely 

megtekinthető az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a www.kozzetetelek.hu, a www.bet.hu, 

illetve a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon.  

Azonban az a Befektető, aki nem ad le befektetői Nyilatkozat, az a Kbftv. 80. §. 4. bekezdése 

alapján az átalakulást követő első forgalmazási naptól (2016. február 01.-től) számított 30 napon 

belül (2016. március 01-ig) kérheti befektetési jegyeinek külön díj- és jutalékmentes 

visszaváltását. 

5. Elszámolás a Nyilatkozatot benyújtó Befektetőkkel 

Azon Befektető részére, aki a megadott határidőig Nyilatkozatot nyújt be a nyílt végűvé 

átalakulás napjára vonatkozóan, a Nyilatkozatban megjelölt befektetési jegyek ellenértékeként a 

Nyilatkozatban megjelölt befektetési jegy darabszám és a nyílt végűvé átalakulás napján 

érvényes, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számolt összege díj vagy egyéb 

jutalék felszámítása nélkül kerül kifizetésre a nyílt végűvé átalakulás napját (T) követő második 

banki munkanapon (T+2). (2016. február 2.).  

Az ellenérték kifizetésére a Concorde Értékpapír Zrt.-n keresztül, a Befektető értékpapír-

számlájához kapcsolódó ügyfél értékpapírszámláján való jóváírással kerül sor. 

6. Elszámolás a Nyilatkozatot be nem nyújtó Befektetőkkel 

Azon Befektető részére, aki 2016. január 28. napján is az Alap Befektetője marad, azon 

befektetési jegyei tekintetében, amelyeket 2016. január 28. előtt szerzett, és amelyek 

vonatkozásában a befektetési jogviszony a nyílt végűvé átalakulás napján (2016. január 29.) 

fennáll, nem juthatnak hozzá a tőkenövekményhez, az visszaforgatásra kerül, amelyből újabb 

befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően 

A nyílt végűvé átalakulást követően a befektetési jegyek visszaváltására a Kezelési 

Szabályzatban foglaltak szerint kerülhet sor, amely megtekinthető az Alapkezelő hivatalos 

közzétételi helyén, a www.kozzetetelek.hu, a www.bet.hu, illetve a www.privatvagyonkezeles.hu 

weboldalon  

7. Az Alap nyílt végűvé való átalakulásának Befektetőket érintő fontosabb adózási 

következményei 

Az Alap adózása a mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik. 

A módosított 2006. évi LIX törvény1 alapján az Alap alanya a befektetési alapok különadójának. 

Az adó alapja az Alap a Befektetési Jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó 

eszközértékén összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke. 

Az adó éves mértéke az adóalap 0,05 százaléka. 

                                                
1 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról    



 

Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos törvények 

értelmében nem esik adófizetési kötelezettség alá. Az Alapot ugyanakkor a külföldön eszközölt 

befektetésein elért kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén a  

kifizetés helyén (a forrás-országban) adó terhelheti. A külföldi befektetések adózását az adott 

ország adójogszabályai, valamint az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozzák meg (amennyiben az adott ország kötött 

ilyen adóegyezményt Magyarországgal). 

7.1. A Befektetőket terhelő adó 

Az alábbiakban az átalakulás következtében a Befektetőket érintő adózási következményeket 

foglaljuk össze a Kezelési Szabályzat megjelenésének időpontjában (vagyis a 2015.12.23-án) 

hatályos magyar adójogszabályok alapján. Az adókövetkezmények különböznek attól függően, 

hogy a Befektető az átalakulást követően is az Alap befektetője marad (1.2.1. pont), vagy az 

átalakulás során befektetését az Alapból kivonja (1.2.2. pont). 

7.1.1. A Befektető az átalakulást követően is az Alap befektetője marad 

Abban az esetben, ha a Befektető az átalakulást követően is az Alap befektetője marad, 

Befektetési Jegyei automatikusan átalakulnak a nyílt végű Alap Befektetési Jegyeivé, az 

átalakulást kifizetés nem kíséri. 

Belföldi jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező társaság i Befektetőknek az 

átalakulás tekintetében nem keletkezik adókötelezettsége, hiszen az átalakulással kapcsolatban 

a Befektetők számvitelileg bevételt nem mutatnak ki.  

A belföldi és külföldi illetőségű természetes személy befektetőknek a személyi jövedelemadó 

törvény2 hatályos rendelkezései alapján az általuk birtokolt Befektetési Jegy vonatkozásában az 

átalakulás során szintén nem keletkezik adóköteles jövedelme és így adókötelezettsége sem. Az 

Szja tv. jelenleg hatályos 65.§ (6) bekezdésének rendelkezése szerint ugyanis nem kell 

kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetési forma átalakulása vagy beolvadása 

következtében a jogelőd kollektív befektetési értékpapírjának a jogutód kollektív befektetési 

értékpapírjára történő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a jogutód értékpapírjának 

megszerzésére fordított értékként a jogelőd értékpapírjának megszerzésére fordított értéket kell 

figyelembe venni. 

7.1.2. A Befektető az átalakulás során befektetését az Alapból kivonja (visszaváltás) 

Azoknak a Befektetőknek, akik nem kívánnak az Átalakulást követően az Alap befektetői maradni 

és befektetésüket megszüntetik, az Alap a Befektetési Jegyek ellenértékét visszafizeti.  

A belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén a 

Befektetési Jegyek visszafizetett összegéből a hozam adóköteles. A számviteli törvény3 

értelmében ugyanis a Befektetési Jegy tulajdonos társaságoknak az árfolyamnyereséget 

bevételként kell elkönyvelniük, amely után a társasági adó törvény4  hatályos rendelkezéseinek 

megfelelően (figyelembe nem véve az egyéb tevékenységéből származó eredményét) 10/19 

százalék társasági adót kötelesek fizetni. 

                                                
2
 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 

3  2000. évi C törvény a számvitelről 
4 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 



 

A belföldi illetőségű természetes személy befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának 

időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok  

szerint a törvényi feltételek teljesülése esetén a Befektetési Jegyek hozama és 

árfolyamnyeresége kamatjövedelemnek minősül és utána személyi jövedelemadót kell fizetni. A 

személyi jövedelemadó mértéke a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításának pillanatában 

(2015. 12. 23-án) 16 százalék. A tartós befektetési szerződés (TBSZ) keretében birtokolt 

Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után fizetendő személyi jövedelemadó 

mértéke a befizetés naptári évét követő három év eltelte után 10 százalékra, majd további két év 

eltelte után 0 százalékra mérséklődik.   

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló5 törvény rendelkezései alapján, amennyiben a Befektetési 

Jegyekkel kapcsolatosan a Befektetőnek 16 százalékos személyi jövedelemadó-kulccsal adózó 

adóköteles kamatjövedelme keletkezik, az adóalapként meghatározott összeg után 6 százalékos 

mértékű egészségügyi hozzájárulást is fizet.  

Mentes azonban az egészségügyi hozzájárulás alól az olyan kollektív befektetési értékpapír 

beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelynél 

- az értékpapír tulajdonban tartásának időszakában mindvégig a kollektív befektetési 
értékpapírt kibocsátó szervezet szabályzatában vagy más hasonló, a befektető által 
megismerhető belső szabályában meghatározottak szerint a szervezet befektetése legalább 80 
százalékos arányban az Szja tv. szerinti EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaz, és 

- a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet az uniós jogi aktusokban 
megállapított tőkepiaci felügyelet hatálya alatt áll. 

A természetes személyeket terhelő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást a 

Befektetési Jegyek visszaváltása esetén a Forgalmazó levonja, és azzal kapcsolatban igazolást 

állít ki. 

A külföldi illetőségű természetes személy befektetők esetében a releváns kettős adóztatási 

egyezmények szabályai és az EU kamatadó irányelv szerint kell eljárni. Ha nem állnak 

rendelkezésre a megfelelő dokumentumok (illetőségigazolás és/vagy haszonhúzói igazolás), 16 

százalék személyi jövedelemadó és bizonyos esetben 6 százalék egészségügyi hozzájárulást 

kerül levonásra, amelyről a külföldi magánszemély Befektető igazolást kap. A Befektető az 

igazolás alapján a levont adót a magyar adóhatóságtól visszaigényelheti. Ha az adott állammal 

nincs adóegyezmény, akkor 16 százalék személyi jövedelemadót és bizonyos esetekben 6 

százalék egészségügyi hozzájárulást kell a kifizetésekből levonni. 

A fenti leírás természetszerűen nem tartalmazza az Alapra vonatkozó, valamint a Befektetési 

Jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok teljes körű ismertetését, ezért azt tanácsoljuk 

Ügyfeleinknek, hogy a Befektetési Jegyekre vonatkozó döntésük meghozatala előtt befektetéseik 

adóvonzatait illetően kérjék ki adótanácsadójuk véleményét. 

Nincs garancia arra, hogy a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adózási jogszabályok a jövőben 

változatlanok maradnak, az aktuális adózási jogszabályokról ezért a Befektetőknek saját 

maguknak is informálódniuk kell. 

 

 

                                                
5 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 



 

8. Az átalakulással kapcsolatos egyéb technikai kérdések 

A befektetési jegyek feletti rendelkezési jog az átalakulással együtt járó technikai lépések 

lebonyolítása miatt a befektetési jegyekkel való kereskedés nem kerül felfüggesztésre. 

9. Az Alap jellemzőinek átalakulást követő fontosabb változásai 

Az Alap 2016. január 29. napi nyílt végűvé átalakulásával nem jön létre új befektetési alap, az 

Alap nyilvános, nyílt végű, hozamot nem fizető befektetési alapként működik tovább. 

Az Alap az átalakulással zárt végű befektetési alapból nyílt végű befektetési alappá alakul át. 

Az átalakulással megnyílik annak a lehetősége, hogy Befektetők a befektetési jegyek 

vásárlására és visszaváltására – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának keretében 

minden forgalmazási napon megbízást adjanak.  

A fentiekben leírtak alól kivételt képeznek a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának 

szüneteltetésére és felfüggesztésére vonatkozó általános szabályok, a Kbftv. 113. §-116. §-

ának pontjai, a 76. § (2) bekezdés b) pontja, a 128. § (8) bekezdése, valamint a 95. § (2) 

bekezdése. 

2016. február 1-től a Befektető részéről érkező vételi és visszaváltási megbízást a Forgalmazó 

a beérkezés napját (T) követő második banki munkanapon (T+2) teljesíti. A befektetési jegyek 

vételével és visszaváltásával kapcsolatosan az Alap Kezelési Szabályzatának IX. fejezete 

alapján tájékozódhat a Befektető. 

Az értékesítésre vonatkozó szabályokra a Kbftv. 103. §-111. §-ának pontjai értendők. 

Befektetési jegy értékesítését a Kezelési Szabályzat 1. 7. pontjában felsorolt Forgalmazó végzi. 

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére és felfüggesztésére 

vonatkozó általános szabályokra a Kbftv. 113. §-116. §-ának pontjai, illetve a 76. § (2) 

bekezdés b) pontja, a 128. § (8) bekezdés, valamint a 95. § (2) bekezdés vonatkoznak. 

 A nyílt végűvé átalakulást követően az első forgalmazási nap 2016. február 1.  

Az Alap nyílt végűvé átalakulását követően az Alap hozamfizetési politikája módosul, az Alap 

nem fizet hozamot. 

Az Alap átalakulásával, a nyílt végű Alap működésével, a befektetési jegyek forgalmazásával 

kapcsolatban részletes információkat nyújt az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az 

átalakulással kapcsolatosan pedig jelen Hirdetmény. Ezen dokumentumok az Alapkezelő 

hivatalos közzétételi helyén, a www.kozzetetelek.hu, a www.bet.hu, illetve a 

www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon érhetők el. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Nyilatkozat  

Alulírott, __________________________________ (születési név: _______________________, 

anyja neve: ______________________________, születési hely, idő: _____________________, 

lakcím: _______________________________________________________________________, 

adóazonosító jel: _____________)/ 

(székhely:_____________________________________________________________________,  

nyilvántartja a _____________________________,cégjegyzékszám:_______________________, 

képviseletében (név és titulus)_______________________________, adószám:_____________), 

mint a Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap tulajdonosa (székhely: 1123 

Budapest, Alkotás u. 50., lajstromszám: 1112-293, a továbbiakban: Alap) Befektetője a mai napon 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Kijelentem, hogy tudomással birok arról, hogy az Alap 2016. január 29. napjával nyílt végű 

befektetési alappá alakul át. 

Kijelentem, hogy az Alap 2015. december 23. napján kelt, az Alap Hirdetményét és egyben a 

2016. január 29. napi nyílt végűvé átalakulás utáni nyilvános Tájékoztatóját és Kezelési 

Szabályzatát megismertem, annak rendelkezéseit magamra nézve kifejezetten elfogadom. Így 

különösen kijelentem, hogy tudomással birok az 2016. január 29. napi nyílt végűvé alakulás 

feltételeiről és módjáról. 

Kijelentem, hogy a tulajdonomban lévő, az Alapra kibocsátott befektetési jegyek 

közül__________________________________________________________ -nál mint 

értékpapír-számlavezetőnél vezetett, 

_______________________________________________________ értékpapírszámlán 

jóváírt_________________________.-Ft, azaz _______________________________________ 

forint névértékű befektetésű jegy (továbbiakban: Befektetési Jegyek) tekintetében a befektetési 

jogviszonyt a nyílt végűvé alakulás napjára, azaz 2016. január 29. napjára meg kívánom szűntetni. 

Tudomással bírok arról, hogy 2015. december 28. napjától (ezt a napot beleértve) 2016. január 28. 

napjáig (ezt a napot beleértve) benyújtott Nyilatkozatom alapján – függetlenül a Nyilatkozat 

benyújtásának napjától – a befektetési jogviszony a fent megjelölt Befektetési Jegyek tekintetében 

a nyílt végűvé alakulás napján, azaz 2016. január 29. napján szűnik meg. 

A jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az értékpapír-számla vezetőm 

a jelen Nyilatkozatban foglaltakról, így különösen az érintett befektetési jegyek mennyiségéről a 

Concorde Alapkezelő zártkörűen működő részvénytársaság (mint az Alap alapkezelője) részére 

adatot szolgáltasson es az elszámoláshoz szükséges lépéseket megtegye, ideértve a 

Nyilatkozatban megjelölt Befektetési Jegyek KELER Zrt.-hez való transzferálását is. 

A jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen Nyilatkozatban 

megjelölt Befektetési Jegyek a jelen Nyilatkozat megtételének időpontjától kezdve fedezetbe 

vételre kerüljenek. 

________________________, 201_. __________________ 

_____________________________ 

 



 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

 
Tanú 1. Tanú 2. 

Név:   

Anyja neve:   

Születési hely, idő:   

Lakcím:   

Aláírás:   

 

Alulírott,__________________________________________________(székhely:______________

_______________________________________________________, nyilvántartja a 

_______________________________________,cégjegyzékszám:_______________________, 

képviseletében (név és titulus)______________________________________________________ 

___________________________________________, adószám:__________________________) 

kijelentjük, hogy a jelen Nyilatkozatot a mai napon átvettük ás igazoljuk, hogy a jelen Nyilatkozatot 

a fent megjelölt személy, beazonosítást követően előttünk írta alá. 

 

 

 

________________________, 201_. __________________ 

_____________________________ 

 


