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XTB Limited  
MEGBÍZÁS VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELV  

 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1.  Vállaljuk, hogy őszintén, tisztességesen, szakszerűen és ügyfeleink érdekeinek megfelelően járunk 
el. Ennek a kötelezettségnek a hatékony érvényesítése érdekében elfogadtuk a Megbízások 
végrehajtásának politikáját (a továbbiakban: a Házirend), amely meghatározza a Megbízások 
teljesítésének részletes elveit. Ezek célja, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el ügyfeleink 
számára a befektetési szolgáltatások és tevékenységek, valamint a 2017. évi L.87 (I) / 2017 
(„törvény”) szabályozott törvényeinek megfelelően. 

1.2. Ez a házirend szerves részét képezi a „Tulajdonjogok vételére vagy eladására vonatkozó megbízások 
teljesítéséből, a tulajdonjogi számlák és készpénz számlák vezetése a társaság által történő 
szolgáltatásnyújtásból származó szolgáltatások nyújtásának szabályai” (a továbbiakban: Általános 
rendelkezések) részének. Az irányelv a Társaság weboldalán érhető el, és a megadott 
dokumentummal együtt kell elolvasni és értelmezni. 

1.3. Ez a házirend a lakossági ügyfelekre és a professzionális ügyfelekre vonatkozik (ahogyan azt a 
társaság ügyfél-besorolási házirendje meghatározza, amely a társaság weboldalán található, a Jogi 
dokumentumok részben található.) Ha a Társaság az Ügyfelet Jogosult Parternek minősíti, akkor 
ez a házirend nem vonatkozik az ilyen Ügyfelekre. 

1.4. Az Ügyfél érdeke szerint járunk el. Ezért megteszünk minden szükséges lépést, hogy a lehető 
legjobb eredményt érjük el az Ügyfelek számára. Ebben a tekintetben figyelembe vesszük a 
Házirendben előírt tényezőket és kritériumokat. A házirend végrehajtása során nem mindig 
garantáljuk a legjobb eredmények elérését az Ügyfél számára. 

1.5. Bizonyos esetekben nem vagyunk kötelesek vagy képtelenek vagyunk a lehető legjobb eredmények 
elérése érdekében cselekedni. Ez kifejezetten azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor 
meghatározza a Megbízás teljesítésének feltételeit. A megbízást az ily módon meghatározott 
különleges feltételek szerint hajtjuk végre. 

1.6. A megbízás végrehajtási rendszer kiválasztásakor különösen olyan tényezőket veszünk figyelembe, 
mint a pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló eszköz ára és a megbízás teljesítésének költségei, 
egy adott szervezet megbízhatósága, az adott szervezet által kínált szolgáltatások köre, a további 
együttműködés perspektívái és az együttműködés eddigi menete (adott esetben). 

1.7. Ezt az irányelvet évente legalább egyszer felülvizsgáljuk, és amikor jelentős változás történik. 
Jelentős változás az, amely hatással van arra, hogy az ügyfelek megbízáseinek végrehajtása során 
a lehető legjobb eredményt érjük el. Értékeljük, hogy történt-e jelentős változás. Ezután korrekciót 
veszünk figyelembe a legjobb végrehajtás elérésének képességeit befolyásoló tényezők 
rangsorában. 

1.8.  Értesítjük az Ügyfeleket a Házirend bármilyen változásáról az Általános rendelkezések vonatkozó 
rendelkezései alapján. 

1.9.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy - az általunk nyújtott szolgáltatások sajátosságai miatt - a 
függőben lévő megbízások: 
• meghatározott érvényességi idővel, vagy 
• meghatározott érvényességi idő nélkül (az úgynevezett Good Till Canceled - ÁSZF, aktív, amíg az 
Ügyfél nem törli) 
a részvény CFD-n és az ETF CFD-nél egy adott munkamenet befejezése után a megrendelőlapon 
nem őrzik meg elsőbbségüket (megbízásüket) az Alapvető Tőzsdén. Ez a helyzet különleges 
jelentőséggel bírhat az alacsony volatilitású pénzügyi eszközök esetében. 

1.10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a két kereskedési platform - az xStation és a Meta Trader - 
között, amelyeket mi biztosítunk az Ügyfélmegbízások kiszolgálására, technológiai különbségek 
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vannak, amelyek befolyásolják a Megbízás végrehajtási módját. Ennek a hatásnak a terjedelmét 
a Házirend írja le. 

1.11. Főként ügynököként járunk el Ügyfeleink megbízásainak végrehajtása kapcsán, azaz harmadik 
fél likviditási szolgáltatóinak adunk végrehajtásra Ügyfél-megbízásokat. Ezen túlmenően vannak 
olyan esetek, amikor Ügyfeleink megbízáseinek végrehajtási helyeként járunk el. 

1.12. A törvénynek az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
járunk el, és elfogadtuk az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó belső eljárást. 

1.13. Az Ügyfelek megbízásait tőzsdén kívül hajtják végre, ami azt jelenti, hogy a Megbízásokat a 
szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívül hajtják végre, az Ügyfél által 
elfogadottak szerint. 

1.14. Az összeférhetetlenségi eljárások alapelveivel kapcsolatos részletes információkat az 
összeférhetetlenségi politika ismerteti, amely elérhető a Társaság honlapján.  Honlap.  

 
2. Alkalmazási terület  

 
2.1.  Ez a házirend az Ügyfél megbízásainak fogadásakor és továbbításakor, illetve az Ügyfél részére a 

Vállalat által kínált összes típusú CFD-re történő végrehajtás esetén érvényes.  
 

3. A megbízások teljesítésének helye 
 

3.1. Amikor megbízásait harmadik fél likviditási szolgáltatóinak továbbítjuk, akkor a teljesítés helye a 
likviditásszolgáltató.  

3.2. Amikor az Ügyféllel kötött pénzügyi tranzakciók másik feleként járunk el, a Megbízások 
teljesítésének helye a Társaság .  

3.3. Amikor fedeznünk kell pozíciónkat, a 3.1. Pontban említett körülmények között. a fenti folyamat 
utólagos módban zajlik. Ez azt jelenti, hogy először az Ügyfél megbízását hajtjuk végre, és csak 
ezután hajtjuk végre saját fedezeti ügyletünket. Ezért a fedezeti végrehajtás nem befolyásolja az 
Ön Megbízásét, és semmilyen módon nem függ attól. A pozíció fedezéséhez likviditásszolgáltatók 
szolgáltatásait vesszük igénybe. Az általunk jelenleg végrehajtási helyszínként használt harmadik 
fél Intézmény a következő: 
a) X-Trade Brokers DM S.A. 

3.4. Évente egyszer közzétesszük a Társaság honlapján elérhető információkat a legjobb megbízások 
végrehajtási rendszereiről  Honlap. 

 
4. A megbízás végrehajtásának kritériumai   

 
4.1. Minden ésszerű lépést megteszünk az Ügyfél számára a lehető legjobb eredmények elérése 

érdekében. Ebben figyelembe vesszük a pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló eszköz árát, a 
megbízás teljesítésének költségét, az ügylet megkötésének és teljesítésének sebességét és 
valószínűségét, a megbízás volumenét és jellegét, piaci hatását, technológiai stabilitását és egyéb 
tényezők. 

4.2.  A következő tényezőket adjuk meg a fenti tényezőknek a Megbízás végrehajtási folyamatban: 
 
Legmagasabb rang : 
a. A pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló eszköz ára - Az áraknak maximálisan tükrözniük kell 

az alapul szolgáló eszközök piaci árait .  
 
Egy adott CFD-re vonatkozó árunkat az érintett mögöttes eszköz vételi és eladási árainak alapján 
számoljuk, amelyeket harmadik fél külső referenciaforrásaitól (azaz áradagolóktól) szerzünk be. 
Áraink megtalálhatók a Társaság weboldalán és / vagy kereskedési platformján. Olyan gyakran 
frissítjük árainkat, amennyire a technológiai és kommunikációs kapcsolatok korlátai lehetővé 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0100/25/xtb_limited_conflict_of_interests_june_2019_d9077e026c.pdf
https://www.xtb.com/cy/trading-services/account-information/legal-information
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teszik. Időnként felülvizsgáljuk harmadik fél külső referenciaforrásainkat annak biztosítása 
érdekében, hogy a megszerzett adatok továbbra is versenyképesek maradjanak. A Társaság 
működési idején kívül semmilyen árat nem idézünk (lásd alább a Végrehajtási helyszíneket), 
ezért az Ügyfél ebben az időszakban nem adhat megbízást. Bizonyos előzetes és utólagos 
minőség-ellenőrzéseket végezünk annak biztosítására, hogy a megszerzett és később az 
ügyfeleknek továbbított árak versenyképesek maradjanak. Az ilyen ellenőrzések magukban 
foglalják, de nem kizárólag, a rendszerbeállítások / paraméterek felülvizsgálatát, az árak 
összehasonlítását jó hírű árforrásokkal, az elterjedés szimmetriájának biztosítását és az 
árfrissítés sebességének ellenőrzését.. 
 
Ha az ár eléri az Ön által meghatározott megbízást, mint pl : Stop Loss / Limit Loss, 
Take Profit / Limit Profit, ezek a megbízások azonnal végrehajtásra kerülnek. Bizonyos 
kereskedési feltételek mellett azonban lehetetlen teljesíteni a Megbízásokat (Stop Loss / Limit 
Loss, Take Profit / Limit Profit) az Ügyfél által kért áron. Ebben az esetben a Társaságnak joga 
van a Megbízást az első elérhető áron teljesíteni. Ez akkor fordulhat elő például gyors 
áringadozások idején, ha az ár egy kereskedési munkamenet során olyan mértékben emelkedik 
vagy csökken, hogy az adott tőzsde szabályai szerint a kereskedés szünetel vagy korlátozott, 
vagy ez a kereskedési foglalkozások megnyitása. A Stop Loss / Limit Loss, Take Profit / Limit 
Profit elhelyezésének minimális szintjét egy adott CFD esetében a kereskedési megállapodás 
határozza meg.. 
 

b. A Tranzakció megkötésének sebessége és valószínűsége - a Megbízás teljesítésének a lehető 
legrövidebbnek kell lennie, és a teljesített Megbízások százalékának a lehető legmagasabbnak 
kell lennie . 
 
Főként harmadik féllel továbbítjuk az ügyfél megbízásait végrehajtásra (azaz ügynökként 
működik). 
 
Jelentős jelentőséget tulajdonítunk azonban az Ügyfél megbízásainak végrehajtása során, és 
arra törekszünk, hogy a technológia és a kommunikációs kapcsolatok korlátai között nagy 
sebességű végrehajtást kínáljunk. Például azokban az esetekben, amikor az Ügyfelek vezeték 
nélküli kapcsolatot, telefonos kapcsolatot vagy bármilyen más kommunikációs kapcsolatot 
használnak, ami gyenge internetkapcsolatot okozhat, ez instabil kapcsolatot okozhat 
kereskedési platformjainkkal, ami azt eredményezheti, hogy az Ügyfél késedelem nélkül adja 
le a megbízásait, és ennélfogva az általunk kínált jobb vagy legrosszabb áron teljesítendő 
megbízások. 

 
          Magas rang: 

a. A megbízások teljesítésének költségei, például: felárak, swap-pontok / egynapos finanszírozás 
és jutalékok - ők határozzák meg őket a legversenyképesebb szinten. Bizonyos típusú CFD-k 
pozíciójának megnyitásához az Ügyfélnek jutalékot vagy finanszírozási díjat kell fizetnie. 

 
Jutalékok: A jutalékokat fel lehet számítani a kereskedelem teljes értékének százalékában vagy 
rögzített összegekben . 
 
Finanszírozási díj: A finanszírozási díjak esetében a CFD egyes típusaiban a nyitott pozíciók 
értékét a CFD teljes élettartama alatt (azaz a pozíció lezárásáig) napi finanszírozási díj „swap-
kamatláb” növeli vagy csökkenti. A finanszírozási díjak az uralkodó piaci kamatlábakon 
alapulnak, amelyek idővel változhatnak. 
 
A pénzügyi eszközök listájának spreadjei megtalálhatók a Társaság weboldalán és / vagy 
Platformjain . 
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Ha bármikor úgy döntünk, hogy további díjakat számolunk fel, például az Ügyfélszámla 
karbantartási díját, akkor legalább öt (5) munkanapot előre értesítenünk kell az Ügyfelekről, és 
ezeket a díjakat a Társaság honlapján teszik közzé. 

 
b. Megbízási mennyiség - befolyásolhatja az árat az adott pénzügyi eszköz vagy alapul szolgáló 

eszköz rendelkezésre álló likviditása miatt . 
 
A tétel a tranzakció összegét mérő egység, és az egyes CFD típusoknál eltérő. Kérjük, olvassa 
el a Társaság webhelyét és / vagy Platformját, hogy megtudja-e a Rendelés és az egyes tételek 
minimális méretét egy adott CFD típushoz. Kérjük, olvassa el a Társaság webhelyét és / vagy 
Platformját az egyes tranzakciók maximális mennyiségének értékéről. Fenntartjuk a jogot, hogy 
a megbízást az Ügyfélszerződésben leírtak szerint elutasítsuk. 
 
Ha az Ügyfél nagyméretű Megbízást kíván végrehajtani, az ár a piaci likviditást figyelembe véve 
bizonyos esetekben kedvezőtlenebbé válhat. Fenntartjuk a jogot, hogy ne fogadjuk el az Ügyfél 
Megbízásét, abban az esetben, ha a Megbízás mérete nagy és a Társaság nem tudja kitölteni. 
 

c. Technológiai stabilitás - ésszerű erőfeszítéseket teszünk a technológia legmagasabb 
minőségének és stabilitásának biztosítása érdekében, és intézkedéseket alkalmazunk az 
ügyfelek megbízásének lehető legjobb végrehajtása érdekében. 
 
 

            Átlagos rang : 
a. A Megbízás jellege - befolyásolhatja az árat az adott Pénzügyi Eszköz vagy Alapvető Eszköz 

rendelkezésre álló likviditása miatt. Az Ügyfelek megbízáseit a beérkezésük sorrendjében hajtjuk 
végre, hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, az Ügyfél által meghatározott Megbízás 
feltételei, a Megbízás jellege miatt, vagy ha a Megbízás ilyen sorrendje nincs az Ügyfél 
rendelkezésére. érdeklődés.  

 
b. A teljesítés valószínűsége - előfordulhat, hogy egyes esetekben nem lehet megbízást 

végrehajtásra lebonyolítani, például, de nem kizárólagosan, a következő esetekben: híridők, 
kereskedési munkamenet kezdetének pillanataiban, volatilis piacokon, ahol az árak jelentősen 
mozoghatnak felfelé vagy lefelé, illetve a deklarált áraktól eltekintve, ahol gyors az ármozgás, 
ha nincs elegendő likviditás a meghatározott mennyiség teljesítéséhez a bejelentett áron, vis 
maior esemény történt. 
 
Abban az esetben, ha nem tudunk megbízást folytatni az ár vagy a méret szempontjából, vagy 
más okból kifolyólag a megbízást elutasítjuk vagy részben kitöltjük . 

 
Ezenkívül jogosult vagyunk bármikor és saját belátásunk szerint, anélkül, hogy bármilyen 
értesítést vagy magyarázatot adnánk az Ügyfélnek, elutasíthatjuk vagy megtagadhatjuk az 
Ügyfél bármely megbízásének, kérésének vagy utasításának továbbítását vagy végrehajtását a 
jelen cikkben ismertetett körülmények között. az Ügyfélszerződés / Általános szerződési 
feltételek. Az általános rendelkezések sérelme nélkül, jogunk van piaci áron zárni, vagy 
korlátozni az Ügyfél nyitott pozícióinak méretét, és megtagadhatjuk az új Ügyfélmegbízásoktól 
új pozíciók létrehozását az alábbi esetek bármelyikében: 

 
1. Úgy gondoljuk, hogy rendellenes kereskedési feltételek vannak . 
2.  Az Ügyfél fedezetének értéke a minimális fedezeti követelmény alá esik . 
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3. A saját tőke (aktuális egyenleg, a nyitott pozíciókat is beleértve) bármikor egyenlő vagy 
kisebb, mint a nyitott pozíció fenntartásához szükséges fedezet (fedezet) 
meghatározott százaléka . 

4. Az Ügyfél csalása vagy visszaélésszerű kereskedelme esetén . 
5. A Társaság rendszere a Számlára vonatkozó kereskedési korlátok miatt elutasítja a 

Megbízást . 
6. Amikor a fedezeti szint eléri a Stop Out szintet (az Ügyfélszámlán a saját tőke és az 

árrés aránya), az Ügyfél pozíciói automatikusan a legvesztőbb Megbízástól kezdődően 
piaci áron zárnak, és jogunk van elutasítani egy új Megbízást. A Stop Out szint elérhető 
a Weboldalon és / vagy a Platformokon. 

7. Ha az Ügyfél elmulasztja az Általános rendelkezések valamelyikének végrehajtását. 
8. Amikor az Ügyfél a hivatalos lejárati dátumot követően a Future Open pozíciót tölti be 

. 
 

A végrehajtás sebességének és valószínűségének javítása érdekében bizonyos előzetes és 
utólagos minőségellenőrzéseket végzünk. Az ilyen ellenőrzések magukban foglalják, de nem 
kizárólag, a szimmetrikus csúszásellenőrzéseket, a csúszáshoz kötött ügyletek számát és az 
átlagos végrehajtási sebesség összehasonlítását az ipari szabványokkal. 
 

c. Piaci hatás - egyes tényezők gyorsan befolyásolhatják annak az alapul szolgáló eszköznek az 
árát, amelyből a Társaság jegyzett árát származtatják, és befolyásolhatják az itt felsorolt egyéb 
tényezőket is. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb 
eredményt érjük el Ügyfelei számára. 

 
Alacsony rang   

           a. Egyéb tényezők - alacsony rang . 
 

A fenti listát nem tartjuk teljesnek. Mindazonáltal, amikor az Ügyfél külön utasítást kap, meg kell 
győződnünk arról, hogy az Ügyfél megbízásét az adott utasításnak megfelelően hajtják végre. 

 
4.3. A lakossági ügyfelek tekintetében a legjobb eredményt általában a Megbízás teljesítésével 

kapcsolatos ár és költségek figyelembevételével határozzák meg (fedezik az Ügyfél által felmerült 
összes költséget, amely közvetlenül kapcsolódik egy ilyen Megbízás teljesítéséhez).. 

4.4. Azonnal értesítjük az Ügyfelet minden olyan körülményről, amely megakadályozza a Megbízás 
teljesítését . 

4.5. Elsősorban partnereinkre (likviditásszolgáltatókra) támaszkodunk az Ügyfelek Megbízásainak 
végrehajtása során . 

 
5. Az árak árajánlata  

 
5.1. A kereskedési napokon szisztematikusan idézzük a pénzügyi instrumentumok árát a megfelelő 

mögöttes eszközök árai alapján . 
5.2.  A pénzügyi eszközök kereskedési napjainak részletes leírása a Társaság honlapján elérhető 

Kondíciós táblázatokban található . 
5.3. A tranzakciós árakat a Kereskedési Számlán a Társaság honlapján feltüntetett 

referenciaintézmények által rendelkezésre bocsátott aktuális árak alapján jegyzik . 
5.4. A kriptovalutákon alapuló CFD-instrumentumok pénzügyi instrumentumárainak kialakításának 

részletes leírása a Társaság honlapján érhető el.  Honlap . 
5.5. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak biztosítására, hogy a tranzakciós árak ne térjenek el 

lényegesen az alapul szolgáló eszközök jó hírű információs szolgáltatások által valós időben 
közzétett áraitól. 

 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/01/EN_PRICE%20DEVELOPMENT%20PROCESS%20FOR%20CRYPTOCURRENCY%20BASED%20CFD%20INSTRUMENTS%20XT.._c056cb2f44.pdf
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6. Végrehajtási gyakorlatok CFD-kben  
 

a. Árcsúszások 
 
Figyelmeztetünk, hogy árcsúszás léphet fel CFD-k kereskedése során. Ez az a helyzet, amikor a Megbízás 
végrehajtásra történő bemutatása idején előfordulhat, hogy az Ügyfél számára bemutatott konkrét ár nem 
áll rendelkezésre; ezért a Megbízás az Ügyfél által kért ár közelében vagy több bázis távolságra kerül 
végrehajtásra. Tehát a csúszás a Megbízás várható ára és a Megbízás tényleges végrehajtási ára közötti 
különbség. Ha a végrehajtási ár jobb, mint az Ügyfél által kért ár, akkor ezt pozitív csúszásnak nevezzük. 
Ha a teljesített ár rosszabb, mint az Ügyfél által kért ár, akkor ezt negatív árcsúszásnak nevezzük. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a csúszás normális elem a CFD-k kereskedésekor. A árcsúszás gyakrabban az illikviditás 
vagy a magasabb volatilitás időszakában következik be (például hírek, gazdasági események, piacnyitások 
és egyéb tényezők miatt), ami lehetetlenné teszi egy adott áron adott Megbízás teljesítését. Más szavakkal, 
az Ön megbízáseit nem lehet bevallott áron teljesíteni. 
 
Megjegyezzük, hogy a csúszás a Stop Loss / Limit Loss, a Profit / Limit Profit és más típusú megbízások 
során is előfordulhat. Nem garantáljuk függőben lévő megbízásei teljesítését a megadott áron. Megerősítjük 
azonban, hogy az Ön Megbízásét a függőben lévő Megbízás alatt megadott ártól a következő legjobb 
elérhető piaci áron hajtják végre.. 
 
 
b.  A CFD kereskedésben elérhető megbízás (ok) típusai  

 
A Megbízás sajátos jellemzői befolyásolhatják az Ügyfél Megbízásének teljesítését. Kérjük, olvassa el 
alább az Ügyfél által leadható különféle típusú megbízásoket : 
 
1. Piaci megbízás (ok)  

 
A piaci megbízás egy CFD aktuális áron történő vételére vagy eladására vonatkozó megbízás. A megbízás 
végrehajtása pozíciót nyit. A CFD-ket ASK áron vásárolják és BID áron adják el. A Stop Loss és a Profit 
megbízások csatolhatók egy piaci megbízáshoz.  
 
2. Függőben lévő megbízás (ek) 

Ez egy CFD vásárlási vagy eladási megbízás a jövőben a rendelkezésre álló legjobb áron, ha elér 
egy bizonyos árat .  

 
A függőben lévő megbízás olyan megbízás, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a jövőben 
előre meghatározott áron CFD-t vásároljon vagy adjon el. Ezeket a függőben lévő megbízásokat akkor 
hajtják végre, amikor az ár eléri a kért szintet. Megjegyezzük azonban, hogy bizonyos kereskedési 
feltételek mellett lehetetlen lehet ezeket a Megbízásokat az Ügyfél által kért áron végrehajtani. Ebben 
az esetben a Társaságnak joga van a Megbízást az első elérhető áron teljesíteni. Ez előfordulhat például 
az ár gyors áringadozásának idején, egy kereskedési ülés során olyan mértékben emelkedik vagy 
csökken, hogy az adott tőzsde szabályai szerint a kereskedés szünetel vagy korlátozott, vagy nincs 
likviditás , vagy ez a kereskedési munkamenetek nyitásakor következhet be.  
 
Meg kell jegyezni, hogy a Stop Loss / Limit Loss és a Profit / Limit Profit csatolható egy függőben lévő 
megbízáshoz. A függőben lévő megbízások a lemondásig is jóak . 

 
3. Vegye Profit / Limit Profit  

 
A Take Profit / Limit Profit megbízás a nyereség megszerzésére szolgál, amikor a pénzügyi eszköz (azaz 
CFD-k) ára elért egy bizonyos szintet. A végzés végrehajtása az egész pozíció teljes lezárását 
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eredményezi. A Megbízás csak nyílt piaccal vagy függőben lévő Megbízással együtt kérhető, és a 
megadott árakon is teljesítésre kerül. 
 
Ez a típusú megbízás az aktuális ár felett van beállítva hosszú pozíciók esetén, és a nyitó ár alatt alacsony 
pozíciók esetén .  

 
4. Stop Loss / Limit Loss  

A Stop Loss / Limit of Loss a veszteségek minimalizálására szolgál, ha a CFD ára veszteséges irányba 
kezdett mozogni. Ha a CFD ára eléri a stop loss / limit loss szintet, akkor az egész pozíció 
automatikusan bezárul, így megszűnik a további veszteségek bekövetkezése. Az ilyen megbízások 
mindig nyitott pozícióhoz vagy függőben lévő megbízáshoz kapcsolódnak. Csak egy piaccal vagy egy 
függőben lévő Megbízással együtt lehet igényelni őket. Ez a típusú megbízás a hosszú pozíciók 
esetében mindig az aktuális ár alatt, a rövid pozíciók esetében pedig a nyitási ár felett van beállítva. 
 
 

7. Megbízás végrehajtása  
 
7.1. Általános rendelkezések   

6.1.1. A stop megbízások és a limit megbízások csak akkor adhatók le, ha egy adott pénzügyi 
eszközzel kereskednek. Azonban azzal a fenntartással, hogy elfogadhatjuk ezeket a 
megbízástípusokat a Kereskedési Napokon kívül, a Kondíciós Táblázatokban meghatározott 
kiválasztott Pénzügyi Eszközök kiválasztott Kereskedési Platformján. 

7.1.1. A piacmegnyitáskor a stop megbízásokat és a limit megbízásokat mindig a lehető legjobb 
áron hajtjuk végre, amelyet egy adott pillanatban fel tudunk ajánlani, anélkül, hogy további 
megerősítést kellene kérnünk tőled. Stop megbízás esetén ez az ár kevésbé lehet előnyös, 
mint amit a megbízásben feltüntetett. Az azonnali, piaci, limit és stop megbízások új pozíció 
nyitásakor csak akkor hajthatók végre, ha a nyitott pozíciók, beleértve a nyitott pozíciókat, 
teljes nominális értéke, euróban kifejezve, nem haladja meg a portfólió maximális névleges 
értékét. 

7.1.2. Lemondhatjuk a függőben lévő megbízást, ha a kereskedési számláján lévő egyenleg 0-val 
egyenlő, erről előzetesen tájékoztatunk, vagy ha a kereskedési számláján lévő szabad 
pénzeszközök jelentősen nem elegendőek a függőben lévő megbízás végrehajtásához.. 

7.1.3. Fordított tranzakciót köthet a kereskedési számlán jelenleg lévő nyitott pozícióval, ha annak 
megkötését követően a kereskedési számláján lévő szabad pénzeszközök nem negatívak . 

 
7.2.  A legjobb végrehajtási kritériumok  

 
Az ügyfélmegbízások teljesítésekor a fenti kritériumokat vesszük figyelembe a fenti (4) 
bekezdésben említett legjobb végrehajtási tényezők relatív fontosságának meghatározásához : 

 
i. Az Ügyfél jellemzői, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai kategóriába sorolását ; 
ii.  Az Ügyfél megbízásának jellemzői ; 
ii. A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök jellemzői ; 
iii. A végrehajtási helyek jellemzői, amelyekre a megbízás irányítható . 
 
Meghatározzuk a fenti végrehajtási tényezők relatív fontosságát a kereskedelmi megítélés és 
tapasztalatok felhasználásával, a piacon rendelkezésre álló információk fényében, és figyelembe 
véve a (4) bekezdésben szereplő megjegyzéseket. Legjobb végrehajtási tényezők. 
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Tényező Fontossági 
Szint Megjegyzések 

Ár Magas 

Nagy hangsúlyt fektetünk a külső forrásokból kapott 
áradatok minőségére és szintjére annak érdekében, 
hogy ügyfeleink versenyképes árajánlatokkal 
rendelkezzenek. Nem garantáljuk azonban, hogy a 
jegyzett áraink olyan jó vagy jobb áron lesznek, mint 
máshol. 

Költségek Magas 
Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, 
hogy a tranzakciók költségei a lehető legalacsonyabbak 
és versenyképesek maradjanak. 

A végrehajtás 
sebessége Magas 

A teljesítés sebessége és az árnövekedés lehetősége 
minden kereskedő számára kritikus fontosságú, és 
többször is figyelemmel kísérjük ezeket a tényezőket 
annak biztosítása érdekében, hogy megtartsuk a magas 
végrehajtási normákat. 

A végrehajtás 
valószínűsége Magas 

Annak ellenére, hogy fenntartjuk a jogot az Ügyfél 
megbízásének elutasítására, célunk az Ügyfelek összes 
megbízásének teljesítése a lehető legnagyobb 
mértékben. 

Az elszámolás 
valószínűsége Medium Lásd a vonatkozó leírást a Legjobb végrehajtási 

tényezők részben (a fenti 3. pont). 

A megbízás mérete Medium Lásd a vonatkozó leírást a Legjobb végrehajtási 
tényezők részben (a fenti 3. pont). 

Piaci hatás Medium Lásd a vonatkozó leírást a Legjobb végrehajtási 
tényezők részben (a fenti 3. pont). 

 
Lakossági ügyfelek esetében a lehető legjobb eredményt a teljes ellenérték figyelembevételével 
kell meghatározni (hacsak a megbízás teljesítésének célja másként nem rendelkezik), a pénzügyi 
eszköz árát és a végrehajtással kapcsolatos költségeket képviselve, amelyek tartalmazzák az összes 
költséget az Ügyfélnél felmerült költségek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a megbízás harmadik 
fél általi teljesítéséhez, ideértve a végrehajtási helyszín díjait is, adott esetben.  

 
A legjobb végrehajtás érdekében, ha egynél több versengő Végrehajtási Hely van egy CFD-re 
vonatkozó Megbízás végrehajtására, annak érdekében, hogy értékelje és összehasonlítsa azokat az 
eredményeket az Ügyfél számára, amelyeket a Megbízás teljesítésével az egyes végrehajtási 
helyeken el lehetne érni ( lásd az alábbi 15. bekezdést), amely képes végrehajtani az adott 
Megbízást, az értékelés során figyelembe kell venni a Társaság saját megbízásait és a Megbízás 
végrehajtásának költségeit az összes alkalmas Végrehajtási Helyszínen. Nem építjük fel és nem 
számoljuk fel jutalékukat úgy, hogy az igazságtalanul megkülönböztesse a végrehajtási helyeket. 

7.3. A CFD-kre vonatkozó külön szabályok . 
 

Normál számla  
 

7.3.1. CFD-vel történő tranzakció végrehajtására vonatkozó megbízás a szokásos számlán a 
következő módon adható meg : 
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a. azonnali Megbízás a Kereskedési Számlán közzétett aktuális CFD áron, vagy a Kereskedési Számlán 
közzétett aktuális CFD áron történő piaci Megbízás - az Ügyfél számára elérhető ajánlat 
függvényében, az XTB weboldalán vagy a Körülmények; 

b. limit megbízás leadásával (vételi limit; eladási limit; nyereség felvétele „t / p”); 
c. stop megbízás leadásával (stop stop; sell stop; stop loss “s / l”). 

6.3.2. A standard számlára vonatkozó CFD-k piaci megbízásei a VWAP (volumen súlyozott átlagár) 
alapján kerülnek végrehajtásra. A kereskedési számlán a piaci megbízás leadása előtt feltüntetett 
árak csak tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A Tranzakció teljesítésének végső árát 
a teljesítés után közöljük. A piaci megbízás elutasításra kerül, ha a megbízás volumene meghaladja 
az adott pillanatban az XTB-ben rendelkezésre álló likviditást. 

7.3.2. A CFD limit megbízásai egy standard számlán az Ügyfél által megadott áron, vagy 
kedvezőbb áron kerülnek végrehajtásra. Piaci végrehajtási módú standard számlák 
esetében a módszer más. Ha a Megbízás volumene az Ügyfél által megjelölt áron 
teljesíthető, vagy jobban meghaladja az adott pillanatban rendelkezésre álló likviditást, 
akkor a Megbízást a rendelkezésre álló maximális mennyiségen kell teljesíteni. A 
fennmaradó része a Megbízás teljesítésének vagy törlésének pillanatáig aktív.  

7.3.3. A CFD-re vonatkozó megbízások leállítása egy szokásos számlán are performed 
at market prices binding at the moment of activating the level of these Orders. Stop 
megbízások (beleértve a stop loss megbízásokat) azonnali végrehajtás módban 
a Standard számlákhoz  az első elérhető piaci áron kerülnek végrehajtásra, miután a 
piac elérte vagy meghaladta az Ügyfél által jelzett árszintet. Ez az ár kevésbé lehet előnyös, 
mint az Ügyfél által a Megbízásben feltüntetett ár. 

7.3.4. Szabványos számlák megbízásének leállítása piaci végrehajtási módban a piaci 
Megbízás végrehajtásának szabályai szerint kerülnek végrehajtásra, miután a piac elérte 
vagy meghaladta az Ügyfél által jelzett árszintet. Piaci módú végrehajtás esetén, ha az 
Ügyfél megbízási mennyisége meghaladja a rendelkezésre álló likviditást, a Megbízást 
elutasítják. Az elutasítás utáni stop loss megbízás az Ügyfél által meghatározott 
paraméterekkel áll helyre, és az aktiválási feltétel teljesülése után az első elérhető piaci 
áron kerül végrehajtásra. 

7.3.5.  A lehető legmagasabb határértékeket : 
a.  vételi limit megbízásokhez - az aktuális eladási ár ; 
b.  eladási stop megbízásokhez - az aktuális vételi ár . 

A lehető legalacsonyabb határértékeket : 
a. eladási limit Megbízásokhoz - az aktuális Ajánlati ár ; 
b. vételi stop megbízásokhez - az aktuális eladási ár . 

 
 

Szakmai fiók   
 

7.3.6. CFD-vel történő tranzakció végrehajtására vonatkozó megbízás a szakmai számlára a 
következő módon adható meg : 

a. Kereskedési Számlán közzétett CFD aktuális árfolyamon piaci megbízás leadásával ; 
b. limit megbízás leadásával (vételi limit; eladási limit; nyereség felvétele „t / p”); 
c. stop megbízás leadásával (stop stop; sell stop; stop loss “s / l”). 

7.3.7.  A professzionális számlához tartozó CFD-re vonatkozó piaci megbízásoket a VWAP 
(mennyiségi súlyozott átlagár) alapján hajtják végre. A kereskedési számlán a piaci 
megbízás leadása előtt feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek és nem kötelező 
érvényűek. A Tranzakció teljesítésének végső árát a teljesítés után közöljük. Egy piaci 
megbízás elutasításra kerül, ha annak mennyisége meghaladja az XTB-ben az adott 
pillanatban rendelkezésre álló likviditást 

7.3.8. A CFD limitáras megbízásei egy professzionális számlához az Ügyfél által megadott áron, 
vagy kedvezőbb áron kerülnek végrehajtásra. Ha a Megbízás volumene az Ügyfél által 
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megadott áron teljesíthető, vagy jobban meghaladja az adott pillanatban rendelkezésre 
álló likviditást, akkor a Megbízás a rendelkezésre álló maximális mennyiségen kerül 
végrehajtásra. A fennmaradó része a Megbízás végrehajtásának vagy törlésének pillanatáig 
aktív lesz. 

7.3.9. A professzionális számla CFD-jének stop megbízásai (ideértve a stop loss 
megbízásokat is) a megbízások aktiválásának pillanatában érvényes piaci áron kerülnek 
végrehajtásra, a piaci megbízás végrehajtásának szabályaival összhangban. Ha az aktiválás 
pillanatában a Megbízás mennyisége meghaladja a rendelkezésre álló likviditást, a 
Megbízást el kell utasítani. Az elutasítás utáni stop loss megbízás az Ügyfél által 
meghatározott paraméterekkel áll helyre, és az aktiválási feltétel teljesülése után az első 
elérhető piaci áron kerül végrehajtásra. 

7.3.10. A lehető legmagasabb határértékeket : 
a. vételi limit megbízásokhez - az aktuális eladási ár ; 
b. eladási stop megbízásokhez - az aktuális vételi ár . 

A lehető legalacsonyabb határértékeket : 
a. eladási limit Megbízásokhoz - az aktuális Ajánlati ár ; 
b. vételi stop megbízásokhez - az aktuális eladási ár . 

 
 

7.4. Részletes szabályok, részvény CFD-k és ETF CFD-k . 

7.5. A részvény CFD-k és az ETF CFD jellemzői miatt az ezekre az instrumentumokra vonatkozó 
Megbízások leadásának és végrehajtásának szabályai bizonyos szempontból eltérhetnek a fent 
jelzett standard CFD-szabályoktól. Bármely részvény CFD vagy ETF CFD tranzakció megkötése előtt 
tisztában kell lennie azzal, hogy az ilyen típusú pénzügyi instrumentumok különböző típusú 
megbízásai hogyan kerülnek végrehajtásra, és hogyan befolyásolhatja egy tranzakció árát. 
7.5.1. A részvény CFD vagy ETF CFD ügylet végrehajtására vonatkozó megbízás a következő módon 
adható meg : 

a.  Kereskedési Számlán közzétett részvény CFD vagy ETF CFD aktuális áron történő piaci megbízás 
leadásával ; 

b. limit megbízás leadásával (vételi limit; eladási limit; nyereség felvétele „t / p”); 
c. stop megbízás leadásával (stop stop; sell stop; stop loss “s / l”). 

7.5.2. A tőzsdei CFD-k és az ETF CFD-k piaci megbízáseit a VWAP (volumen súlyozott átlagár) 
alapján hajtják végre. A kereskedési számlán a piaci megbízás leadása előtt feltüntetett árak csak 
tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A Tranzakció teljesítésének végső árát a teljesítés 
után közöljük. Ha az alapul szolgáló tőzsdén egy mögöttes eszközt felfüggesztenek, az adott alap 
tőzsdén kötelező szabályok szerint a piaci megbízás addig marad aktív, amíg a kereskedést meg 
nem folytatják vagy a megbízást elutasítják.. 
7.5.3. Azok a szintetikus részvények, részvény CFD-k és ETF CFD-k piaci megbízásai, amelyeknek 

a piaci árra gyakorolt hatása potenciálisan jelentős, automatikusan feloszthatók az alapul 
szolgáló tőzsdére küldött részekre. Ennek a folyamatnak a célja a Megbízás 
végrehajtásának legjobb árának megszerzése és a Megbízás piaci árra gyakorolt hatásának 
korlátozása. 

7.5.4. A részvény CFD-k vagy az ETF CFD limitáras megbízásai az Ügyfél által megadott áron, 
vagy kedvezőbb áron kerülnek végrehajtásra. Ha az Ön által megjelölt vagy teljesíthető az 
adott pillanatban rendelkezésre álló likviditást meghaladó Megbízás mennyisége, akkor a 
Megbízást a rendelkezésre álló maximális mennyiségen kell teljesíteni. A fennmaradó része 
a Megbízás teljesítésének vagy törlésének pillanatáig aktív.  

7.5.5. A tőzsdei CFD-k vagy az ETF CFD-k leállítási megbízásai a piaci megbízások 
végrehajtásának szabályai szerint a jelen Megállapodás adott szintjének aktiválásakor 
kötelező piaci áron kerülnek végrehajtásra. 
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7.5.6. A lehető legmagasabb határértékeket : 
a. vételi limit megbízásokhez - az aktuális eladási ár ; 
b. eladási stop megbízásokhez - az aktuális vételi ár . 

A lehető legalacsonyabb határértékeket : 
a. eladási limit Megbízásokhoz - az aktuális Ajánlati ár ; 
b. vételi stop megbízásokhez - az aktuális eladási ár 

7.5.7. A meghatározott időkorlát nélkül leadott szintetikus készletek, részvény CFD-k vagy ETF 
CFD-k korlátozása és leállítása megbízások addig maradnak aktívak, amíg az Ügyfél a 
megbízást teljes mértékben teljesíti vagy törli . 

7.5.8. Az ügynökségi modell a részvény CFD-kre és az ETF CFD-kre vonatkozik (ügynökségi 
modell, STP, DMA) - amint megbízást kapunk az Ügyféltől, a megbízást ugyanazokkal a 
paraméterekkel nyújtjuk be az érintett Szervezett piacra, mint az Ügyfél megbízáse..  

 
8. A megbízások végrehajtásának ideje 
 

8.5. Az Ügyfelek megbízáseit a beérkezésük sorrendjében hajtjuk végre, hacsak a Szerződés 
másként nem rendelkezik, az Ügyfél által meghatározott Megbízás feltételeit, Megbízás jellegét, 
vagy ha a Megbízás ilyen sorrendje nem az Ügyfél érdeke. A piacnyitás során a Megbízások 
teljesítésének idejére vonatkozó általános szabályok nem érvényesek. 

8.6.  Az általános rendelkezések sérelme nélkül, a CFD-re vonatkozó nyitott pozíció az Ügyfél 
beleegyezése nélkül bezárásra kerül a pozíció nyitásának napjától számított 365 nap elteltével, 
az adott időszak után általunk megadott első Pénzügyi instrumentum áron, kivéve, ha: 

a. az Ügyfél bezárja a pozíciót ; 
b. Az Általános rendelkezésekben leírt helyzetekben élünk a Tranzakció korábbi lezárásának jogával . 

 
 

A megbízás teljesítésének szokásos ideje  
 
8.7. Kiszámoljuk az Ügyfelek előző negyedévi teljesítésének szokásos standard idejét, és tájékoztatási 

célból nyilvánosságra hozzuk a Társaság weboldalán.  
8.8. Nem vagyunk kötelesek az Ügyfél Megbízásét normál idő alatt végrehajtani. Akkor sem vagyunk 

felelősek az Ügyféllel szemben, ha nem teljesítjük az Ügyfél megbízásét a Társaság Honlap.  
8.9.  Az általunk biztosított Rendelés teljesítésének szokásos ideje nem garantált idő, hanem csak 

egy történelmi idő, amelyet csak tájékoztatási célból adunk meg az Ügyfélnek. 
8.10. A megbízás végrehajtása késhet. A megbízás az alábbi esetek egyikében sem hajtható végre 

a szokásos időben : 
a.  az informatikai rendszerek és a teleinformatikai hálózatok meghibásodása ; 
b.  az alapul szolgáló eszközök árainak felfüggesztése vagy lezárása vagy más hasonló 

helyzetek ; 
c.  árrések ; 
d.  a szállítók téves árajánlata vagy likviditás ; 
e.  késedelem az adatátvitelben ; 
f. az alapul szolgáló eszköz árainak jelentős volatilitása ;  
g. alacsony likviditás az alapul szolgáló eszköz piacán ; 
h. kivételes piaci események az alapul szolgáló eszköz piacán ; 
i.  vis maior körülmények fennállása esetén ; 
j.  a tranzakció végrehajtásának konkrét feltételeinek meghatározása egy adott mögöttes 

piacon; 
k. piacnyitás ; 
l. makrogazdasági adatok közzététele ; 
m. jelentős piaci események ;  
n.  részletes utasításokat az Ügyféltől ; 

https://www.xtb.com/cy/trading-services/account-information/legal-information
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o.  Az adott pénzügyi instrumentumokra vonatkozó megbízás teljesítési feltételek; 
p. a tranzakció likviditási szolgáltató általi megerősítésére vagy végrehajtására vár (a 

részvény CFD-re vonatkozó megbízások tekintetében); 
q.  egy függőben lévő megbízás végrehajtása ; 
r.  a megállapodásban meghatározott egyéb körülmények. 
8.11. Az Ügyfél kérésére tájékoztatást nyújtunk az adott Megbízás teljesítésének 
időpontjáról és a késedelem lehetséges okairól, ugyanúgy, ahogyan a panaszokat is 
megvizsgáljuk (az Általános rendelkezések alapján).. 

9. Spread Változások  

A Pénzügyi instrumentumok árainak rögzített vagy változó (lebegő) felárral történő jegyzésének elvét 
alkalmazzuk. Az árajánlatok részletes szabályait lásd az Általános rendelkezésekben.  

 

 

10. Megbízás mennyisége 

Elutasítjuk vagy töröljük az Ügyfél Megbízásét, ha annak összege meghaladja a Kondíciós 
táblázatban megadott maximális értéket .  

 
11. Különbségek a kereskedési platformok között   
 
11.1  A nap végén a nyitott pozíció értékének és típusának megfelelő swap pontok / egynapos finanszírozás 

kiszámítása az Ügyfél megbízását kiszolgáló kereskedési tervformától függ, és az alábbi szabályok 
szerint történik:  

a. az xStation kereskedési platformon: a kereskedési számla jóváírása vagy számlázása swap 
pontokkal / egynapos finanszírozással a hét minden napjának éjféljén történik, a napi árfolyam 
szerint ; 

b. a Meta Trader kereskedési platformon: a kereskedési számla jóváírása vagy felszámítása swap 
pontokkal / egynapos finanszírozással : 

i. éjfélkor a napi árfolyam szerint - hétfőtől csütörtökig ; 
ii. éjfélkor a háromszoros napi árfolyam szerint - pénteken ; 
iii.   nem alkalmazható - szombaton és vasárnap . 

 
Függetlenül a Megbízások kiszolgálására használt Kereskedési Platformtól, a fenti swap-pont / 
egynapos finanszírozási számítási szabályok nem vonatkoznak a nap végén nyitott pozícióra a 
kiválasztott Pénzügyi Eszközök esetében, amelyekre vonatkozó részletes swap-pont / egynapos 
finanszírozási számítási szabályok a Kondíciós Táblázatok tartalmazzák. 

11.2  A tőkeáttétel értékének bármilyen változása, az általános rendelkezések és a kondíciós táblázat 
szerint, annak okától függetlenül : 

a. nincs hatása az OpenStation - in xStation Trading Platform jelenleg letiltott Biztosíték 
értékére ; 

b. kiigazítja a jelenleg letiltott biztosíték betét értékét a nyitott pozícióhoz, amely a tőkeáttétel 
új értékének figyelembevételével történik - a Meta Trader Trading Platformban. 

11.3  Az Ügyfél megbízásait kiszolgáló kereskedési platform típusa hatással lesz arra, hogy mi történik a 
visszaváltott ügylet következtetéseivel az Ügyfél számláján jelenleg lévő nyitott pozícióra: 



   ver.07.2021 
 

13 
 

XTB Limited is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (License Number 169/12),  
with Registered Office at Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd, 3075, Limassol, Cyprus 
 

a. az xStation Trading Platformban: A két visszafordított ügylet közül csak az egyikre kiszámított 
kaució - amelyre a Kondíciós táblázat szerint a Biztosíték összege magasabb - blokkolva van. 
Ez a mechanizmus akkor is érvényes, ha a tranzakciókat más tőkeáttételi érték alkalmazásával 
nyitották meg; 

b. a Meta Trader kereskedési platformon: a nyitott pozíció biztonsági letétjének jelenleg blokkolt 
értékét 50% -os szintre állítják, és a szükséges biztosíték fennmaradó 50% -át blokkolják az 
újonnan megnyílt fordított ügyletnél. 

11.4. A Meta Trader Trading Platformban a számla állapotsorának egyes elemeinek neve eltérhet az 
Általános rendelkezésekben megadott definícióktól . 

 
12.  A megbízások végrehajtásának ellenőrzése  

A jelen Irányelv végrehajtását az alábbiak figyelemmel kísérjük: ellenőrizzük az árajánlatok minőségét 
(ideértve a jegyzett árak piacképességét is), a kereskedési platformon végrehajtott ügyleti árak 
eltéréseinek ellenőrzését, az Ügyfelek által benyújtott Megbízásokra vonatkozó panaszok figyelemmel 
kísérését és a megbízás teljesítésének független értékelése belső kontroll vagy belső ellenőrzés 
részeként. 
 

13. Speciális utasítások az Ügyfél részéről vagy nevében 
 

13.5. Valahányszor az Ügyfél részéről vagy megbízásából külön utasítás érkezik a Megbízás 
teljesítésére vonatkozóan, a lehetőségekhez mérten gondoskodunk az Ügyfél Megbízásének 
teljesítéséről, szigorúan az adott utasításnak megfelelően.. 

Vigyázat: Megjegyezzük, hogy az Ügyfél által vagy megbízásából adott megbízás a Megbízás 
végrehajtásával kapcsolatban megakadályozhatja, hogy megtegyük azokat a lépéseket, amelyeket a jelen 
Irányelvben megterveztünk és végrehajtottunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjük 
el ezek végrehajtásával. Megbízások az ezen utasítások által érintett elemekre vonatkozóan. Mindazonáltal 
figyelembe kell venni, hogy eleget teszünk azon kötelezettségünknek, hogy minden szükséges lépést 
megtegyünk az Ügyfél számára a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. 
 

13.6. A meghatározott piacokra vagy piaci feltételekre vonatkozó kereskedési szabályok 
megakadályozhatják, hogy kövessük az Ügyfél egyes utasításait . 

 
14. Végrehajtás Ügyfélmegbízásokon  

 
14.5. Az Ügyfélmegbízások teljesítésekor a következő feltételeknek kell teljesülniük : 

 
(a) biztosítjuk, hogy az Ügyfelek nevében teljesített Megbízásokat azonnal és pontosan rögzítsék és 

kiosztják ; 
(b) más módon összehasonlítható Ügyfélmegbízásokat egymás után és azonnal hajtunk végre, kivéve, 

ha a Megbízás jellemzői vagy az uralkodó piaci körülmények ezt kivitelezhetetlenné teszik, vagy az 
ügyfél érdeke másként nem kívánja meg; 

(c) haladéktalanul értesítjük a Lakossági Ügyfelet a megbízások megfelelő teljesítésével kapcsolatos 
bármely lényeges nehézségről, miután tudomást szerezünk róla . 
 

15. Végrehajtás helyszíne 
 
A végrehajtási helyszínek azok a harmadik fél által szervezett szervezetek, amelyeknek a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos megbízásait (azaz „CFD-ket”) végleges végrehajtásra bocsátják. „Végrehajtási 
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helyszín”: szabályozott piac (pl. Tőzsde), multilaterális kereskedési rendszer, szisztematikus internalizáló 
vagy piacképző, vagy más likviditási szolgáltató, vagy olyan szervezet, amely harmadik országban a fentiek 
bármelyikéhez hasonló funkciót lát el. 
 
Elsősorban az Ügyfélmegbízásokat továbbítjuk, vagy azok lebonyolításáról harmadik fél (ek) el ismertek, 
akik Straight Through Processing (STP) néven ismertek. Ilyen megállapodás hozható a Társaság 
kockázatának kezelésére, és ez nem veszélyezteti az Ügyfél Megbízásének teljesítésének minőségét, 
miközben az összes fent említett legjobb végrehajtási kritériumot / tényezőt be kell tartani / alkalmazni. 
 
Vannak azonban esetek, amikor saját belátásunk szerint dönthetünk úgy, hogy az ügyfél megbízásainak 
végrehajtási helyeként járunk el . 
 
Főként más külső intézményt használunk végrehajtási helyszínként. A Társaság által jelenleg alkalmazott 
végrehajtási helyszín a következő : 

 
a) X-Trade Brokers DM S.A.  
 
Fenntartjuk a jogot, hogy végrehajtási helyszíneit saját belátása szerint megváltoztassuk . 
Értékeljük és kiválasztjuk a harmadik fél által végrehajtott végrehajtási helyszíneket, számos kritérium 
alapján, például (de nem kizárólag) a következők alapján: : 

a)   Az intézmény szabályozási státusza ; 
b)   Nagy mennyiségű megbízás kezelésének képessége; 
c)    a kivitelezés sebessége ; 
d)   a jutalékok és a felárak versenyképessége ; 
e)   az intézmény hírnevét ; 
f)    az üzletvitel egyszerűsége ; 
g)   az üzleti kapcsolat jogi feltételei ; 
h)   az intézmény pénzügyi helyzete . 

 
Úgy döntünk, hogy együttműködünk azokkal a harmadik féltől származó helyszínekkel, amelyek lehetővé 
teszik számunkra, hogy következetes alapon a lehető legjobb eredményt érjük el az Ügyfelek megbízásei 
teljesítéséhez . 
 
A Megbízások fogadásának és továbbításának befektetési szolgáltatásainak nyújtásakor végrehajtási 
helyszínként az Ügyfél által az Ügyfél által meghatározott ügynököt használjuk. Tisztázott, hogy amikor az 
Ügyfél beavatkozik a Szolgáltató Megbízásének jellemzőibe, amikor az Automatikus Megbízások funkció 
aktiválódik, akkor az Ügyfél Brókerét fogjuk végrehajtási helyszínként használni. Ezenkívül pontosításra 
kerül, hogy amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy kikapcsolja az Automatikus Megbízás funkciót, nyitott 
pozíciói az aktuális árakon záródnak, és a Megbízást továbbra is az Ügyfél Brókerén keresztül hajtják végre..  
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CFD-vel a Társasággal kötött tranzakciók nem elismert tőzsdén / 
szabályozott piacon valósulnak meg, hanem tőzsdén kívül (OTC) történnek, és így nagyobb kockázatot 
jelenthetnek az Ügyfél számára, mint a szabályozott tőzsdei ügyletek. 

  
16.  A Társaság és a végrehajtási helyszínek közötti fizetés  

 
Az X-Trade Brokers DM SA által a Cost Plus módszer alapján díjakat / jutalékokat kapunk, amelyek a 
Társaság és az X-Trade Brokers DM SA közötti közvetítői megállapodás megkötéséből származnak, és ennek 
során cselekszünk az Ügyfelek érdeke.  
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A Társaság és annak végrehajtási helye közötti kifizetésekről és / vagy nem pénzbeli előnyökről további 
információk állnak rendelkezésre a Társaság honlapján Honlap. 
 
17. Fontos közzétételek  
 

17.5. Azokban az esetekben, amikor STP Brókerként járunk el (azaz az ügyfelek megbízásait harmadik 
fél likviditási szolgáltatóinak adjuk át), vállaljuk, hogy a pénzügyi instrumentumok minden 
egyes osztályára vonatkozóan évente összefoglaljuk és nyilvánosságra hozzuk az első öt 
végrehajtási helyszínt. azon kereskedési volumen feltételei, ahol az ügyfél megbízásait az előző 
évben teljesítették, és az elért végrehajtás minőségére vonatkozó információk a vonatkozó 
szabályozási követelményeknek megfelelően. 

 
Évente közzétesszük a teljesítés minőségének összefoglaló kimutatását (EQSS), amely a pénzügyi 
eszközök minden egyes osztályára vonatkozóan összefoglalja az elemzést és a következtetéseket, 
amelyeket a végrehajtás minőségének részletes nyomon követéséből fogunk levonni azokon a 
végrehajtási helyszíneken, ahol az összes ügyfélmegbízás megtörtént az előző évben kivégezték. 
 
Az EQSS (amely itt található : https://www.xtb.com/cy/trading-services/account-
information/legal-information) magába foglalja : 

(a) annak magyarázata, hogy a Társaság milyen viszonylagos jelentőséget tulajdonított az ár, 
a költségek, a sebesség, a végrehajtás valószínűségének vagy bármely más szempontnak, 
beleértve a minőségi tényezőket is a végrehajtás minőségének értékelésekor; 
(b) a szoros kapcsolatok, összeférhetetlenségek és közös tulajdonok leírása a megbízások 
végrehajtására használt bármely végrehajtási helyszín tekintetében ; 
(c) az esetleges végrehajtási helyszínekkel kötött bármilyen megállapodás leírása a teljesített 
vagy        kapott kifizetések, engedmények, árengedmények vagy nem pénzbeli előnyök 
tekintetében ; 
(d) azoknak a tényezőknek a magyarázata, amelyek a vállalkozás végrehajtási politikájában 
felsorolt végrehajtási helyszínek listájának megváltozásához vezettek, ha ilyen változás történt 
;  
(e) annak magyarázata, hogy a megbízás végrehajtása hogyan különbözik az ügyfelek 
kategorizációjától függően, ahol a Társaság másképp kezeli az ügyfelek kategóriáit, és hol 
befolyásolhatja a megbízás végrehajtási szabályait ;  
(f) annak magyarázata, hogy a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtása során más kritériumok 
részesültek-e elsőbbségben az azonnali árral és költséggel szemben, és hogy ezek az egyéb 
kritériumok hogyan járultak hozzá a lehető legjobb eredmény eléréséhez az Ügyfélnek nyújtott 
teljes ellenérték szempontjából;  
(g) annak magyarázata, hogy a Társaság hogyan használta a végrehajtás minőségével 
kapcsolatos adatokat vagy eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló 
rendelet alapján közzétett adatokat; 
(h)adott esetben annak magyarázata, hogy a Társaság miként használta fel a 2014/65 / EU 
irányelv 65. cikke alapján létrehozott összevont szalagos szolgáltató kimenetét .  

 
17.6.    Azokban az esetekben, amikor ügyfeleink megbízáseinek végrehajtási helyeként működünk, 

minden negyedévben közzéteszünk egy jelentést a Társaság weboldalán, amely tartalmazza a 
végrehajtás minőségének adatait (azaz részleteket az árról, a költségekről, a teljesítés 
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valószínűségéről és minden egyes személyre vonatkozóan felajánlott pénzügyi eszköz) a 
vonatkozó szabályozási követelmények alapján, az alábbiak szerint: 
a) Június 30-ig tájékoztatás a január 1. és március 31. közötti időszakról ; 
b) Szeptember 30-ig az április 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozó információk ; 
c) December 31-ig a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó információk 
; 
d) Március 31-ig az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó információk ; 

 
 
A 2021-es év első negyedéves jelentése 2021. június 30-ig jelenik meg, és egy olyan 
beszámolási időszakot fog lefedni, amely reprezentatív 2021 első negyedévére, elérhető a 
Társaság honlapján. Honlap. 

 

18. A házirend módosítása és kiegészítő információk   
 

18.5.  Fenntartjuk a jogot, hogy felülvizsgáljuk és / vagy módosítsuk Politikáját és rendelkezéseit, 
amikor ezt az Ügyfél és a Társaság közötti Ügyfélszerződés feltételeinek megfelelően megfelelőnek 
tartjuk..  

18.6. Ha további információra van szüksége és / vagy kérdése van az irányelvvel kapcsolatban, 
kérjük, irányítsa kérését és / vagy kérdéseit : cs@xtb.com  
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