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XTB LIMITED Risk Disclosure 
Notice   

XTB LIMITED Kockázati 
Figyelmeztetés 

 

This notice (“Risk Disclosure Notice”) is 
provided to you by XTB LIMITED (“XTB 
LIMITED” “we” “us” or “our”) in 
compliance with the rules of the 
Financial Conduct Authority (“FCA”).    

Ezt a figyelmeztetést (“Kockázati 
Figyelmeztés”) az XTB LIMITED (“XTB 
LIMITED” “mi” “nekünk” “a mi”) 
biztosítja Önnek a Pénzügyi Magatartási 
Hatóság (“FCA”) szabályzatának 
megfelelően. 

 

XTB LIMITED is authorised and 
regulated by the UK Financial Conduct 
Authority (FCA) (FRN522157) with its 
registered and trading office at Level 34, 
One Canada Square, Canary Wharf, 
London, E14 5AA,United Kingdom 
(company number 07227848). 

Az XTB LIMITED csoportnak, melyet az 
angliai FCA (Financial Conduct Authority) 
engedélyez és szabályoz (RSZ: 522157), 
cégjegyzékszám: 07227848, bejegyzett 
cím: Level 34, One Canada Square, 
Canary Wharf, London, E14 5AA, 
Egyesült Királyság. 

 

In this notice, we provide you with 
information to help you understand the 
nature and risks of our products and 
services. However this Risk Disclosure 
Notice does not disclose all the risks and 
other significant aspects of CFD, Rolling 
Spot Forex and Option trading. You 
should not engage in our products 
unless you understand the nature of 
Over The Counter (OTC) Derivative 
trading, how it works, how you make a 
profit or a loss and the extent of your 
exposure to risk and loss. If you are in 
any doubt you should seek professional 
advice. Please be advised that financial 
instruments offered by XTB LIMITED 
may be not suitable or appropriate for 
many clients. 

A figyelmeztetésben információt 
nyújtunk Önnek, hogy segítsünk 
megérteni az általunk kínált termékek és 
szolgáltatások természetét és 
kockázatait. Ugyanakkor ez a kockázati 
figyelmeztetés nem tartalmazza az 
összes veszélyét és egyéb jelentős 
szempontjait a CFD-kel való 
kereskedésnek, Rolling Spot Forexnek és 
az opciós kereskedésnek. Ne használja 
termékeinket amíg nem érti a tőzsdén 
kívüli (OTC) ügyletekkel való 
kereskedést, működését, a nyereség-, 
vagy veszteségszerzés módját, a 
kockázat és a veszteség mértékét. Ha 
bármilyen kétsége merülne fel, kérjük, 
keressen szakmai tanácsadást. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy az XTB LIMITED 
által kínált pénzügyi eszközök sok ügyfél 
számára nem megfelelőek vagy 
alkalmasak. 
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We are obliged under the Conduct of 
Business rules (COBS) to assess whether 
CFD, Rolling Spot Forex and Option 
trading is appropriate for You. To do this 
we will rely on You to provide accurate 
information when requested. If we 
consider from the information provided 
that Options, CFD trading and/or Rolling 
Spot Forex trading is not appropriate for 
You, we will provide You with an 
appropriate warning.   

Az üzletviteli szabályok (COBS) alapján 
kötelesek vagyunk megállapítani, hogy a 
CFD, Rolling Spot Forex és Opciós 
kereskedés megfelel-e Önnek. Ennek 
megállapításához arra van szükségünk, 
hogy Ön pontos információkkal 
szolgáljon. Ha úgy látjuk, hogy az Ön 
által nyújtott információk alapján Önnek 
az Opciós kereskedés, a CFD és/vagy a 
Rolling Spot Forex nem felel meg, 
megfelelő figyelmeztetésben részesítjük. 

 

When trading OTC derivatives, your 
losses can be unlimited and no deposit 
or other amount paid, such as Margin, 
will limit those losses. If you choose to 
enter into a trading relationship with us, 
it is important that you remain aware of 
the risks, that you have adequate 
financial resources to cover such risks 
and that you monitor positions carefully.    

Az OTC kereskedés során a veszteségei 
nem korlátozottak, és sem a letéte, sem 
bármilyen egyéb költsége, pl. margin, 
nem fogja korlátozni azokat. Ha úgy 
dönt, hogy velünk fog kereskedni, 
fontos, hogy mindig szem előtt tartsa a 
kockázatot, hogy megfelelő pénzügyi 
forrásai vannak és hogy a pozícióit 
alaposan figyeli. 

General Általános 

Our CFDs, Rolling Spot Forex and Option 
trades are not made on any exchange. 
Your transactions with us are 
undertaken over-the-counter (“OTC”) 
rather than on a regulated exchange or 
multilateral trading facility (“MTF”).  As 
such, You may be exposed to greater 
risks than transactions on regulated 
exchanges or MTFs.   

Nálunk a CFD-k, Rolling Spot Forex és az 
opciós kereskedések nem a tőzsdén 
történnek. Az Ön tranzakcióit tőzsdén 
kívül (OTC) hajtjuk végre, és nem 
szabályozott tőzsdén, vagy multilaterális 
kereskedési rendszeren (“MTF”) 
keresztül. Ebből eredően a kockázat 
nagysága nagyobb lehet, mint a 
szabályozott tőzsdén, vagy MTF-eken. 

 

When engaging in OTC derivative 
trading you are placing trades in relation 
to movements of prices set by XTB 
LIMITED. Although our prices relate to 
prices of the underlying, they are not 
taken directly from any one source. This 
means that our price may be different to 

Amikor OTC származtatott termékekkel 
kereskedik, az XTB LIMITED által 
megállapított  pénzmozgáshoz 
viszonyítva nyit pozíciókat. Jóllehet az 
áraink viszonyulnak az alapul szolgáló 
tőzsdéhez, egyik forrástól sem 
közvetlenül származnak. Ez azt jelenti, 
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any exchange or market price, for the 
relevant underlying asset or index. We 
can change our prices at any time, in 
particular having regard to changes in 
the underlying to which our prices 
relate. Whether you make a profit or a 
loss depends on how our price has 
moved between, when you opened and 
closed your trade. Our terms and 
conditions clarify how you make a profit 
or a loss and our Order Execution Policy 
gives further details in relation to our 
prices.   

hogy az áraink eltérhetnek bármely a 
vonatkozó, alapul szolgáló eszköz vagy 
index árfolyamától vagy piaci árától. 
Árainkat bármikor megváltoztathatjuk, 
főleg az alapul szolgáló eszközre vagy 
indexre tekintettel. Az, hogy nyeresége, 
vagy vesztesége lesz azon múlik, hogy 
az áraink hogyan változtak abban az 
időintervallumban, amikor megnyitotta a 
pozícióját és bezárta azt. Az általános 
szerződési feltételeink tisztázzák, hogy 
hogyan generál profitot vagy 
veszteséget, és a Végrehajtási 
Szabályzat további tájékoztatást ad az 
árainkról. 

 

Leverage Tőkeáttét 

Your trades with us will be subject to 
XTB LIMITED Terms and Conditions. It 
is in your own best interests to read and 
understand them before you engage in 
CFD, Rolling Spot Forex or Option 
trading with us. The “leverage” available 
(funds required to open a position 
compared to the size of trade you can 
place) means that a small deposit (Initial 
Margin) can lead to a large loss as well 
as gains. It also means that a relatively 
small movement can lead to a 
proportionately much larger loss or 
profit.   CFD, Rolling Spot Forex and 
Option trades are subject to payment of 
Variation Margin. If market with which 
your trade is placed moves against you, 
you may be required to pay additional 
Variation Margin at short notice to 
maintain your position. If you fail to do 
this, your Open positions may be closed 
and you will be responsible for the 
losses.   

Kereskedései az XTB LIMITED általános 
szerződési feltételei alapján történnek. 
Saját érdekében áll, hogy elolvassa és 
megértse azokat, mielőtt elkezdené a 
CFD, Rolling Spot Forex és Opciós 
kereskedést. Az elérhető “tőkeáttét” (a 
szükséges források, amik egy pozíció 
megnyitásához kellenek, az ügylet 
nagyságához képest) azt jelenti hogy kis 
mennyiségű letét (kezdő margin) esetén 
is nagy lehet a veszteség, úgymint a 
nyereség. Továbbá azt is jelenti, hogy 
viszonylag kis mozgás arányosan sokkal 
nagyobb veszteséget vagy nyereséget 
hozhat. A CFD, Rolling Spot Forex és 
Opciós kereskedés a Változó Margin 
hatálya alá tartoznak. Ha a piac, amin 
kereskedik, Ön ellen mozog, lehet, hogy 
szükségessé válhat további Változó 
Margin befizetése rövid időn belül, hogy 
tartsa a pozícióját. Ha ezt nem teszi 
meg, a Nyitott pozíciója lezárulhat, és 
Ön a felelős a veszteségért. 

 

Losses can be unlimited, leading to all A veszteség korlátlan lehet, és ahhoz 
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deposits, such as Initial Margin or 
Variation Margin being lost. You are 
required to pay all losses you sustain as 
well as all other amounts payable under 
our Terms and Conditions such as 
interest and costs. 

vezethet, hogy minden letéte, mint 
például a kezdő margin vagy a változó 
margin elveszik. Ön köteles kifizetni 
minden Ön által okozott veszteséget, és 
még efelett minden egyéb összeget is, 
ami a Szerződési Feltételek alapján 
fizetendőek, mint a kamat és a 
költségek. 

 

No right to the Underlying 

CFD, Options and Rolling Spot Forex 
trades can only be settled in cash. 
Although, our prices relate to the 
underlying, you do not acquire the 
underlying instrument or any rights or 
delivery obligations in relation to it. 
Consequently, engaging in Contracts for 
Difference, Rolling Spot Forex and 
Option trading may expose you to 
greater risks than investments which are 
traded on a designated investment 
exchange. CFDs, Rolling Spot Forex and 
Option trading is legally enforceable, 
which means that we can take legal 
action to recover money you owe to us.   

Nincs joga az alapul szolgáló 
eszközhöz 

A CFD-k, Rolling Spot Forex, vagy 
Opciós kereskedések pénzügyei csak 
kézpénzben rendezhetőek . Jóllehet, 
áraink az alapul szolgáló eszközökhöz és 
indexekhez viszonyulnak, Ön nem szerzi 
meg az alapul szolgáló eszközt, 
akármilyen jogokat, ahhoz vonatkozó 
szállítási kötelezettségeket. 
Következésképpen a CFD-k, Rolling Spot 
Forex és Opciós kereskedés nagyobb 
kockázattal járhat, mint azok a 
befektetések, amikkel egy kijelölt 
befektetési rátán kereskedik. A CFD-k, 
Rolling Spot Forex és Opciós kereskedés 
jogilag érvényesíthető, ami azt jelenti, 
hogy jogi lépéseket tehetünk annak 
érdekében, hogy behajtsuk a tartozását. 

 

Marketing Material provided by XTB 
does not contain (and should not be 
construed as containing) investment 
advice or any investment 
recommendation, or, an offer of or 
solicitation for, a transaction in any 
financial instrument. All information in 
this publication has been compiled from 
publically available sources that are 
believed to be reliable, however, we 
cannot guarantee the accuracy of all 
information. This report should be 
considered to be a marketing 

Az XTB által kibocsátott Marketing 
Anyag nem tartalmaz (és nem 
értelmezhető úgy, hogy tartalmaz) 
befektetési tanácsokat vagy bármilyen 
befektetési javaslatot, vagy bármely 
gazdasági eszközön való tranzakcióra 
ajánlást vagy felhívást. Ebben a 
kiadványban szereplő minden információ 
nyilvánosan elérhető, megbízhatónak 
vélt forrásoktól származik, ugyanakkor 
nem tudjuk biztosítani az információ 
pontosságát. Ez a jelentés marketing 
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communication.   kommunikációnak minősül. 

 

Monitoring positions Due to leverage 
and the speed at which profits or losses 
can be incurred, it is imperative that you 
monitor your positions closely. It is your 
sole responsibility to monitor your trades 
and while you have open trades you 
should always be in a position to do so. 
Further factors which may affect the 
profitability of your trade include:   

A tőkeáttét és a sebesség, ami idő alatt 
profit vagy veszteség keletkezhet, 
elengedhetetlenné teszi, hogy pozícióit 
folyamatosan kövesse. Kereskedéseinek 
nyomonkövetése az Ön kizárólagos 
felelőssége, és amíg nyitott pozíciója 
van, ezt is kell tennie. További tényezők, 
amik befolyásolhatják kereskedéseinek 
nyereségességét: 

Currency Deviza 

If you trade in a market other than your 
base currency market, currency 
exchange fluctuations will impact your 
profits and losses.    

Ha nem olyan piacon kereskedik, mint 
az alap deviza piaca, a devizaváltási 
ingadozások hatással lesznek a 
nyereségére, vagy veszteségére. 

 

Volatility   Volatilitás 

Movements in the underlying markets 
can be volatile and unpredictable. This 
will have a direct impact on your profits 
and losses. Awareness of the underlying 
markets volatility will help guide you as 
to where any Stops should be placed.   

Az alapul szolgáló piacokon a mozgások 
volatilisek és kiszámíthatatlanok 
lehetnek. Ez közvetlen hatással lesz a 
nyereségére vagy veszteségére. Az 
alapul szolgáló piacok ismerete segít 
Önnek megállapítani, hogy hol helyezzen 
el Stopokat. 

 

Gapping Rés keletkezés 

This is a sudden shift in the price of an 
underlying from one level to another. 
This can be due to instances such as 
economic events or market 
announcements. Gapping can occur 
when markets are opened or closed. If 
the market is closed when these factors 
occur, the opening price of the 
underlying market can be substantially 
different from the closing price, giving 
you no opportunity to close your trade 

Ez egy hirtelen elmozdulás az árban 
egyik szintről a másikra. Ez gazdasági 
események vagy piaci jelentések miatt 
következhet be. Rés keletkezés 
létrejöhet, ha a piacok nyitva vannak 
vagy zárva. Ha a piac zárva van, mikor 
ezek a tényezők bekövetkeznek, a 
nyitóára az alapul szolgáló piacnak 
jelentősen eltérhet a záró árától, így 
nincs lehetősége lezárni kereskedését 
közötte. A réd keletkezés jelentős 
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in-between. ‘Gapping’ can result in a 
significant loss.    

veszteséggel járhat. 

 

Market liquidity Piaci likviditás 

Market conditions can change 
significantly in a very short period of 
time, so that if you wish to close a 
contract we may not be able to do so 
under the same terms as when you 
opened it.   

A piaci körülmények jelentősen 
változhatnak, nagyon rövid idő alatt, 
tehát ha úgy dönt, hogy bezárt egy 
pozíciót, nem áll módunkban ugyanolyan 
feltételek mellett lezárni, mint ahogy 
megnyitotta. 

 

Charges Díjak 

Costs and charges are provided to you 
on our website. It is important that you 
are aware of all costs and charges that 
apply as they will affect your 
profitability. A financing charge applies 
also to position based Rolling Spot Forex 
Trades and some CFD trades. 
Commission applies to some CFD trades. 
Adjustments also apply in the case of 
any Corporate Action.   

A költségek és díjak a weboldalunkon 
érhetőek el. Fontos, hogy tisztában 
legyen a költségekkel és díjakkal, mivel 
hatással lesznek a nyereségességére. 
Finanszírozási költség merülhet vegy 
egyes Rolling Spot Forex és CFD 
kereskedéseknél. Egyes CFD 
kereskedéseknél jutalék merülhet fel. 
Bármilyen Társasági Lépés esetén 
korrekció merülhet fel. 

 

Orders Megbízások 

You can use orders to help reduce your 
losses. For all other orders, the price at 
which they may be executed is not 
guaranteed and so the extent to which 
they may limit your loss is not 
guaranteed. Some movements in the 
underlying make it impossible to execute 
orders at certain prices. 

Megbízásokkal csökkentheti a 
veszteségeit. Minden más megbízás 
esetében az ár, amin teljesül, nem 
garantált, így a veszteségcsökkenés 
mennyisége nem garantált. Egyes 
mozgások az alapul szolgáló piacon 
lehetetlenné teszik a megbízások 
teljesítését bizonyos árszinteken. 

 

Advice Tanács 

We do not provide investment advice 
relating to investments or possible 

Nem nyújtunk befektetési tanácsot 
befektetésekkel, vagy lehetséges 
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transactions in investments. We are 
permitted to provide factual market 
information and information about 
transaction procedures, potential risks 
involved and how those risks may be 
minimised, but any decisions made must 
be yours. 

tranzakciókkal kapcsolatban. 
Lehetőségünk van tájékoztatást adni 
tényleges piaci adatokról és 
információval szolgálhatunk tranzakciós 
eljárásokkal, lehetséges kockázatokkal 
kapcsolatban és hogy ezek a kockázatok 
hogyan minimalizálhatóak, de a döntést 
Önnek kell meghoznia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Languages  
The translation of this document in 
different languages other than English 
is for reference only. If there is any 
conflict or inconsistency between the 
English and translated versions, the 
English version shall prevail. 
 

Nyelvek 
A dokumentum nem angol nyelven 
megjelenő fordításai kizárólag 
hivatkozás értékű. Ha bármilyen 
ellentmondás merül fel az angol és a 
lefordított változatok között, az angol 
verzió érvényesül. 

 


