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T Á J É K O Z T A T Ó  H I R D E T M É N Y  
Portfoliókezelési Szerződések egyoldalú módosításáról 

 
Hivatkozással az OTP Bank Nyrt. és Üzletfeleink között megkötött portfoliókezelési szerződésekre (a 
továbbiakban: Portfoliókezelési Szerződések), az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Üzletfeleket. 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Üzletfeleket, hogy a Portfoliókezelési Szerződésekben meghatározott, az OTP 
Bank Nyrt. részéről eljáró kapcsolattartó személyében változás állt be.  
 
A fenti változásra tekintettel az OTP Bank Nyrt. egyoldalú jognyilatkozattal 2020. április 9. napi hatállyal 
a Portfoliókezelési Szerződések VIII\1. pontját oly módon módosítja, hogy a hivatkozott pontban foglalt, 
az OTP Bank Nyrt. részéről eljáró kapcsolattartóként megjelölt személy helyébe az alábbi VIII\1. 
pontban foglalt kapcsolattartó lép (a módosítás dőlt betűvel látható): 
 
VIII. Kapcsolattartás 
 
1. A Felek a megbízással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, közlések elfogadására, 

konzultációra, tárgyalásokra az alábbi személyeket jelölik ki: 
 
 Az Üzletfél részéről:   
 

Az OTP Bank Nyrt. részéről: A Portfóliókezelési Osztály munkatársai 
 
A fentiek szerinti módosítására a Portfoliókezelési tevékenység részletes szabályairól szóló 
üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) X.1. pont utolsó bekezdése és X.3. pontja alapján, 
az Üzletfél számára nem kedvezőtlen módon kerül sor. A már megkötött Portfoliókezelési 
Keretszerződések módosítását az OTP Bank Nyrt. részéről eljáró kapcsolattartó személyében beálló 
változás indokolja. 

 
Amennyiben Üzletfél a jelen módosítás közzétételétől számított 5 (öt) napon belül írásban észrevételt 
nem tesz, kifogást nem emel, úgy a Portfoliókezelési Szerződés fentiek szerinti módosítását részéről 
elfogadottnak kell tekinteni.  
 
Amennyiben az Üzletfél a Portfoliókezelési Szerződés fentiek szerinti módosítása következtében a 
továbbiakban nem kívánja a Portfoliókezelési Szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásait igénybe 
venni, úgy jogosult a Portfoliókezelési Szerződést bármikor 15 (tizenöt) napos vagy a Felek által 
egyeztetett rövidebb határidővel, így akár azonnali hatállyal is írásban felmondani. 
 
A Portfóliókezelési Szerződés fentiek szerinti módosításával nem érintett részekben a 
Portfoliókezelési Szerződés változatlanul hatályos. 
 
 
Budapest, 2020. április 1. 
   
       OTP Bank Nyrt. 
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