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A BRÓKERSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

(ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK) 
 

 
A TBXTB S.A. által nyújtott, tulajdonjogok és értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó megbízások 
teljesítéséből, valamint tulajdonjogi számlák és pénzszámlák vezetéséből álló szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó szabályzat ("Általános Szerződési Feltételek"). 
Február 21, 2022 

 
1. Fogalommeghatározások 
 

Számla 
pénzneme  

Az a pénznem, amelyben az adott kereskedési számlát vezetjük, és amelyben az ilyen 
számlán végzett összes műveletet elszámoljuk: HUF, EUR, USD 

Számlák 
Kereskedési számla vagy bármely más számla és/vagy nyilvántartás (pl. terhelések, 
jóváírások, költségek, díjak, vállalati tevékenységek stb.), amelyet az Ügyfél számára 
vezetünk. Pénzügyi eszközöket vagy más tulajdonjogokat tartunk nyilván. 

Megállapodás 

A tulajdonjogok vételére vagy eladására vonatkozó megbízások teljesítésére, a tulajdonjogi 
számlák és a pénzforgalmi számlák vezetésére vonatkozó megállapodás, amely 
meghatározza a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletek kereskedési számlán keresztül 
történő teljesítésének feltételeit, annak valamennyi mellékletével együtt. 

Alkalmazandó 
jog 

a) jogi szabályok, 
b) előírások, 
c) az adott piacon hatályos piaci szabályozások, piaci szokások vagy piaci gyakorlatok,  
d) az állami és vállalati intézmények, piaci szereplők, elszámolóházak vagy más piaci 

szereplők által az a-c. pontban említett törvények, rendeletek, szokások és gyakorlatok 
alapján kiadott alkalmazandó jogi aktusok, különösen határozatok, alapszabályok, 
határozatok, következtetések, iránymutatások vagy utasítások, amelyeket mind 
magánszemélyeknek, mind a nyilvánosságnak szánnak. 

Egyensúly 
Az adott kereskedési számlán a jelen ÁSZF 4.4. pontjában felsorolt műveletek végrehajtása 
után fennmaradó pénzösszeg. 

Alapszámla  

A jelen megállapodás és az Ügyfél által adott utasítások alapján megnyitott különálló 
kereskedési számla. Az alapszámlán CFD-k, részvény CFD-k, ETF CFD-k, szintetikus 
részvények és OMI-k árfolyamát jegyezzük. A számla lehetővé teszi az Ügyfelek számára, 
hogy a Megállapodásban meghatározott feltételek mellett ügyleteket kössenek és bizonyos 
megbízásokat hajtsanak végre. 

Kedvezményez
ett tulajdonos 

Egy olyan szervezet, amely: 
a) a követeléseket saját javára szerzi meg, és maga dönt arról, hogy milyen célra 

használja fel azokat, és viseli a követelések vagy azok egy részének elvesztésével 
kapcsolatos gazdasági kockázatot, 

b) nem közvetítő, képviselő, vagyonkezelő vagy más olyan szervezet, amely köteles a 
követelések egészét vagy egy részét más szervezetnek átruházni, 

c) valós gazdasági tevékenységet folytat a székhelye szerinti országban, ha a 
követeléseket a folytatott gazdasági tevékenységgel összefüggésben szerezte, mivel a 
valós gazdasági tevékenység értékelésénél figyelembe veszik e tevékenység jellegét és 
mértékét. 

Bróker 
Az XTB-vel a jelen ÁSZF 8. pontjának5 rendelkezései szerint együttműködő befektetési 
vállalkozás. 

Készpénzszámla 
Az XTB által vezetett bankszámla, amelyet különösen az Ügyfél betéteinek megőrzésére és 
a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletek elszámolására használnak. 

Készpénzes 
eszköz 

Olyan pénzügyi eszköz, amelynek az alapul szolgáló eszköz egy szervezett piac indexe. A 
jegyzés a referenciaintézmények által megadott árak alapján történik. 

CFD 
Különbözeti szerződés, azaz a kondíciós táblázatokban meghatározott pénzügyi eszköz, 
amely két fél közötti megállapodás. A felek vállalják, hogy a pozíció nyitó- és 
záróárfolyamának különbségéből származó összeget kiegyenlítik. 

Ügyfél 
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti 
egység, akivel az XTB szabályszerűen megkötötte a megállapodást. 

Ügyfél iroda 
Egy weboldal, amelyen az Ügyfél kezelheti az XTB-vel való kapcsolatait, beleértve, de nem 
kizárólagosan, a pénzegyenleg és személyes adatainak ellenőrzését, számlanyitást, fizetést 
vagy az XTB-vel való kapcsolatfelvételt. 

Clearing House  
 

A lengyel központi értéktár vagy más vonatkozó elszámolóház, valamint olyan szervezet, 
amelyet a lengyel központi értéktár vagy más vonatkozó elszámolóház az alkalmazandó jog 
szerint bizonyos feladatok elvégzésével bízott meg.  

 
 
Záró pozíció 

Tranzakció, amely a pozíciót lezárja az adott kereskedési számlán a pozíciózáró funkció 
használatával. 

Állapot 
táblázatok  

Az XTB honlapján közzétett táblázatok, amelyek a következőket mutatják: 
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• azon részletes feltételek leírása, amelyek alapján az egyes pénzügyi eszközökre 
hivatkozva ügyleteket hajtunk végre - specifikációs táblázatok. A specifikációs 
táblázatok tartalmazzák különösen a Spread szint és a névérték megjelölését az 
adott pénzügyi eszközre vonatkozóan, 

● Kereskedelmi napok specifikációja, 
● Az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó biztosítéki követelmények, 
● Az XTB jutalékainak és díjainak táblázata (beleértve az XTB árfolyamok táblázatát), 
● A szervezett piacok listája, 
● A kereskedés napjai és órái, 
● Jutalékok, díjak és egyéb szolgáltatási kifizetések, 
● A megállapodás alapján felszámított kamat, 
● Egyéb feltételek, követelmények és információk a jelen ÁSZF szerint. 

Vállalati 
intézkedések 
 

Osztalékfizetés, jegyzési jogok kibocsátása, egyesülések és felvásárlások, részvényfelosztás 
és fordított részvényfelosztás, kiválás, a piacról való kivonulás vagy egyéb olyan események, 
amelyek hatással lehetnek a pénzügyi eszköz árfolyamára. 

Szervezett 
piaci eszközök 
(OMI) 

A szervezett piacra bevezetett vagy bevezetésre váró pénzügyi eszközök. 

Letéteményes A gyűjtőszámlát a jelen ÁSZF 4.26 pontjának rendelkezései szerint vezető szervezet. 

Rendelkezés 
Rendelkezés az Ügyfél kereskedési számláján vagy más, a jelen Szerződés és a jelen ÁSZF 
szerint létrehozott nyilvántartáson vagy alkalmazáson történő konkrét művelet elvégzésére. 
A műveletet az XTB végzi az Ügyfél nevében. 

Saját tőke 
A kereskedési számla aktuális egyenlege, amelyet a jelen ÁSZF 4.5. pontjában leírt módon 
határoznak meg. 

ETF CFD 
A kondíciós táblázatokban meghatározott CFD, amely egy árfolyam-különbözetre kötött 
szerződés, a jelen ÁSZF-ben leírt konkrét végrehajtási feltételekkel. 

Pénzügyi 
szerződő fél 

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének 8. pontja szerinti befektetési vállalkozás. 

Pénzügyi 
eszköz ára  

Egy adott pénzügyi eszköz vételi vagy eladási árfolyama, amelyet rendszeresen 
közzétesznek bizonyos kereskedési számlákon. 

Pénzügyi 
eszközök  

Pénzügyi eszközök a pénzügyi eszközökkel való kereskedésről szóló 2005. július 29-i törvény 
(2005. évi 183. szám, 1538. tétel, a módosított 2005. évi Dz. U.) 2. cikkének 1. szakasza 
értelmében. 

Szabad margin 
A kereskedési számlán rendelkezésre álló egyenleg, a jelen ÁSZF 6.15. pontja szerint 
kiigazítva. 

ÁSZF, Általános 
Szerződési 
Feltételek  

Az XTB S.A. által nyújtott szolgáltatásokra, a vagyoni értékű jogok és értékpapírok vételére 
vagy eladására vonatkozó megbízások teljesítésére, a vagyoni értékű jogok számláinak és 
pénzszámláinak vezetésére vonatkozó, a jelen szabályzatban meghatározott szabályok. 

Fontos ok 

a) az Ügyfél felszámolása vagy csődje, 
b) a társadalmi viselkedés szabályainak az ügyfél általi megszegése, 
c) az ügyfél adatlapján megadott információk vagy az XTB által kért és az alkalmazandó 

joggal összhangban megkövetelt egyéb adatok frissítésének elmulasztása, 
d) megalapozott gyanúja, hogy az Ügyfél cselekedetei megsértik az alkalmazandó 

jogszabályokat, 
e) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló rendeletekben 

említett biztonsági intézkedések valamelyikének alkalmazásának képtelensége, 
f) alapos gyanúja, hogy a nyújtott szolgáltatás nem megfelelő az Ügyfél számára, 
g) az NBP-vel való visszaélés az ügyfél részéről, különösen az NBP aktiválására irányuló 

tranzakciók szándékos és többszöri végrehajtása, 
h) Az Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződés megszegése az Ügyfél részéről, 
i) a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt egyéb esetekben. 

Azonnali 
megbízás 

Olyan megbízás, amely mindig az Ön által megadott áron kerül végrehajtásra, vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor elutasításra kerül. 

Utasítás 
az Ügyfél iránymutatásai, amelyek alapján az XTB a Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban egy adott műveletet hajt végre az Ügyfél számláján. 

Bankközi piac  
Piac, ahol a bankok egymásnak kölcsönöznek forrásokat, hogy megteremtsék likvid 
tartalékaikat. 

Prezentátor 
Az XTB által kijelölt személy vagy vállalat, aki vagy amely a potenciális ügyfeleket bemutatja 
az XTB-nek. 

LEI 
(Legal Entity Identifier) 20 karakteres alfanumerikus kód, amelyet az engedélyezett, 
engedéllyel rendelkező egységek osztanak ki, és amely egyértelműen azonosítja a világ 
pénzügyi piacain tranzakciókat lebonyolító jogalanyokat.  

Bejelentkezés 
Az Ügyfélhez rendelt számjegyek vagy karakterek sorozata, amely a Számlákkal kapcsolatos 
Rendelkezések végrehajtásához szükséges. 

Long pozíció 
Ha Ön ilyen piaci pozíciót vesz fel, az azt jelenti, hogy megvásárolja az adott pénzügyi 
eszközt, miközben arra számít, hogy az ára emelkedni fog. 

https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/oplaty-prowizje
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Lot  
Egy adott típusú pénzügyi eszköz tranzakciós egysége a kondíciós táblázatokban 
meghatározottak szerint. 

Margin 
A szintetikus részvényeken és OMI-ken kívüli pénzügyi eszközökre vonatkozó nyitott pozíció 
fedezetét képező pénzeszközök vagy pénzügyi eszközök. 

Piacműködtető A szervezett piac működtetéséért felelős szervezet.  

Maximális 
névleges 
portfólióérték 

A portfólió névleges értékének euróban kifejezett felső határa, a kondíciós táblázatokban 
meghatározottak szerint. 

MTF 
(multilaterális 
kereskedési 
rendszerek) 

A szabályozott tőzsde alternatívája, többoldalú kereskedési platform vagy alternatív 
kereskedési rendszer, amely a vevőket és az eladókat meghatározott módon, számos szabály 
szerint összekapcsolja, és az ügylet megkötéséhez vezet. 

Negatív 
egyenlegvédele
m (NBP) 

Egy olyan mechanizmus, amely védi az Ügyfelet a kereskedési számla egyenlegének nulla 
alá csökkenése ellen, ami az összes ügylet eredményének elszámolása következtében 
következhet be, beleértve a kereskedési számlán nyilvántartott összes OMI eladásának 
eredményeként. 

Portfólió 
névleges 
értéke 

A nyitott pozíciók teljes névértéke az összes ügyfélszámlán, kivéve a részvény CFD-k, ETF 
CFD-k, szintetikus részvények és OMI-k pozícióit, euróban kifejezve. 

Névleges érték A tranzakciós ár és a volumen szorzata. 

Szintetikus 
készletek 
névértéke 

A biztosítékot képező alapok, amelyeket a kereskedési platformon külön-külön gyűjtenek és 
jelenítenek meg a szintetikus részvények esetében. 

Nyitott pozíció  
Az ÁSZF rendelkezései szerint megnyitott, még le nem zárt pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyletek.  

Szervezett piac 
Szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer (MTF), amelyen pénzügyi 
eszközökkel kereskednek. 

Partner 
Referenciaintézmény, amely likviditást teremt egy adott piacon, és az XTB számára pénzügyi 
eszközök vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatokat tesz (likviditásszolgáltatók), 
amelyek az ügyletek megkötésének alapját képezik.  

Jelszó 
az Ügyfél személyes jelszava, amely a Számlákkal kapcsolatos utasítások végrehajtásához 
szükséges. 

Szakmai 
számla  

Az Ügyfél által adott megállapodás és utasítások alapján megnyitott külön kereskedési 
számla. A szakmai számlán CFD-k, részvény CFD-k, ETF CFD-k, szintetikus részvények és 
OMI-k árfolyamát jegyezzük. A számla lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy a 
Megállapodásban meghatározott feltételek mellett ügyleteket kössenek és bizonyos 
megbízásokat hajtsanak végre. 

Árajánlat A pénzügyi eszköz megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatok megjelenítése. 

Referencia 
intézmény 

A 6.46. pontban felsorolt intézmények egyike, amely az XTB honlapján feltüntetett, az alapul 
szolgáló eszközök árfolyamát biztosítja.  

Szabályozott 
piac 

A kereskedésre bevezetett pénzügyi eszközök kereskedési rendszere, amely állandó jelleggel 
működik. A kereskedők számára általános, egyenlő és egyidejű hozzáférést biztosít a piaci 
információkhoz a pénzügyi eszközök vételi vagy eladási ajánlatainak egyeztetésekor. 
Emellett egyenlő feltételeket biztosít az ilyen eszközök vételéhez és eladásához. 

Szabályzat A 2.2. pontban meghatározott dokumentumok. 

Fordított 
tranzakció  

Az aktuálisan tartott nyitott pozícióval ellentétes tranzakció. 

Short pozíció 
Ha Ön ilyen piaci pozíciót vesz fel, az azt jelenti, hogy eladja az adott pénzügyi eszközt, 
miközben arra számít, hogy annak értéke csökkenni fog. 

Spread  Az adott pénzügyi eszköz vételi és eladási ára közötti különbség. 

Standard 
számla  

A megállapodás és az ügyfél által adott utasítások alapján megnyitott külön kereskedési 
számla. A standard számlán CFD-k, részvény CFD-k, ETF CFD-k, szintetikus részvények és 
OMI-k árfolyamát jegyezzük. A számla lehetővé teszi az Ügyfelek számára a Tranzakciók 
megkötését és a megbízások végrehajtását a Megállapodásban meghatározott feltételek 
szerint. 

Részvény CFD 
A kondíciós táblázatokban meghatározott CFD származtatott eszközök, ahol a mögöttes 
eszköz a szabályozott piacon jegyzett vállalatok részvényeinek árfolyama. 

Swap-
pontok/napon 
túli 
finanszírozás 

Az azonnali piacon a pozíció megtartásának tranzakciós költsége a következő napra, amely 
a különböző devizák kamatlábai közötti különbség kompenzálásából (ami a különböző 
országok kamatlábainak eltéréseit tükrözi) vagy az úgynevezett tárolási költségekből (pl. 
nemesfémek és nyersanyagok esetében) és a tőkeáttételes ügyletek esetében a pénzkölcsön 
költségéből adódik. 

Szintetikus 
állomány 

A kondíciós táblázatokban meghatározott CFD származtatott eszköz, ahol a mögöttes eszköz 
a szabályozott piacon jegyzett vállalatok részvényeinek árfolyama; a kontraktusoktól 
eltérően a részvény CFD-k nem tartalmaznak pénzügyi tőkeáttételt. 
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Adóparadicsom 
jogalany 

Az a jogalany, amely a társasági adó területén vagy a káros adóversenyt alkalmazó, azaz a 
társasági adó területén káros adóversenyt alkalmazó országok és területek 
meghatározásáról szóló, 2019. március 28-i lengyel pénzügyminiszteri rendeletben/a 
személyi jövedelemadó területén káros adóversenyt alkalmazó országok és területek 
meghatározásáról szóló, 2019. március 28-i lengyel pénzügyminiszteri rendeletben szereplő 
úgynevezett adóparadicsomok között szereplő, illetőséggel, székhellyel vagy ügyvezetéssel 
rendelkező jogalany, azaz:  
Andorrai Hercegség; Anguilla - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának 
tengerentúli területe; Antigua és Barbuda; Sint-Maarten, Curaçao - a Holland Királysághoz 
tartozó országok; Bahreini Királyság; Brit Virgin-szigetek - Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságának tengerentúli területe; Cook-szigetek - Új-Zélanddal társult 
önkormányzati terület; Dominikai Közösség; Granada; Sark - a Brit Korona függő területe; 
Hongkong - a Kínai Népköztársaság különleges közigazgatási területe; Libériai Köztársaság; 
Makaó - a Kínai Népköztársaság különleges közigazgatási területe; Maldív Köztársaság; 
Marshall-szigeteki Köztársaság; Mauritiusi Köztársaság; Monacói Hercegség; Nauru 
Köztársaság; Niue - Új-Zélandhoz társult önkormányzati terület; Panamai Köztársaság; 
Szamoa független állam; Seychelle-szigeteki Köztársaság; Saint Lucia; Tongai Királyság; 
Amerikai Virgin-szigetek - az Egyesült Államok nem bejegyzett területe; Vanuatu 
Köztársaság. 

Kereskedési 
számla  

Az Ügyfél számára az ÁSZF 4. fejezetének rendelkezései szerint nyitott és vezetett 
kereskedési számla. 

Kereskedési 
platform 

Az XTB által biztosított informatikai rendszer, amely az Ügyfél megrendeléseinek kezelésére 
szolgál. 

Kereskedési 
napok  

Azok a napok és órák, amelyeken belül a tranzakciókat az adott kereskedési számlán 
keresztül végre lehet hajtani, a Kondíciós táblázatokban meghatározottak szerint. 

Tranzakció 
Egy pénzügyi eszközzel kapcsolatos, a kereskedési számlán keresztül végrehajtott vásárlás, 
eladás vagy egyéb tranzakció. 

Tranzakciós 
limit 

A legmagasabb megengedett tranzakciós érték, amelyet a megállapodás melléklete alapján 
biztosítunk. Az ügyletlimit a fedezetet helyettesíti, és a pénzügyi eszközök nyitott pozíciójára 
vonatkozik. 

Tranzakciós 
megbízás 

Az Ügyfél által a Kereskedési számláján egy Tranzakció végrehajtása érdekében az XTB által 
az ÁSZF rendelkezéseivel összhangban feldolgozott Rendelkezés. 

Alapjául 
szolgáló tőzsde  

Szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer (MTF, ASO), ahol a részvény CFD, 
ETF CFD vagy szintetikus részvények alapját képező eszközöket jegyzik. 

Alapjául 
szolgáló eszköz  

Olyan instrumentum, amelynek piaci ára szolgál a Pénzügyi Eszköz Ár meghatározásának 
alapjául, így különösen az értékpapírok, devizaárfolyamok, tőzsdeindexek értékei, 
kamatlábak, határidős ügyletek, különbözeti szerződések és áruk árai. 

Az alapul 
szolgáló eszköz 
piaci ára  

Az alapul szolgáló eszköz aktuális ára: 
• az XTB által megjelölt piacon alkalmazható, 
• az aktuális állapottáblázatokban XTB-vel jelzett forrás által idézett, 
• vagy a Partner által biztosított.  

XTB 

Az XTB S.A., székhelye Varsó, Prosta 67 utca, 00-838 Varsó, Lengyelország, bejegyezve a 
Varsó Főváros Kerületi Bíróság XII. Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozói 
nyilvántartásba, az Országos Bírósági Nyilvántartásba 217580 szám alatt, REGON 
015803782, NIP 5272443955, amely szervezeti egység. 

XTB árfolyam  
A számla pénznemének aktuális árfolyama a kereskedési számlán regisztrált tranzakció 
pénznemével szemben. Az XTB árfolyam a művelet rögzítésekor kerül alkalmazásra. Az adott 
pénzügyi eszközökre vonatkozó XTB árfolyam változhat.  

XTB irodája Az XTB székhelye. 

XTB honlapja  Az XTB honlapja a www.xtb.com címen keresztül érhető el. 

 
 
2. Általános rendelkezések 

2.1. Ha Ön elfogadja az ÁSZF-et, akkor Önt lakossági ügyfélnek minősítjük, kivéve, ha Ön másként kéri. Lakossági 
ügyfélként teljes körű tájékoztatást kap a következőkről:  

• a szolgáltatások helyessége,  
• a pénzügyi eszközökkel való kereskedéssel járó kockázat,  
• a megbízások végrehajtási szabályzata,  
• az XTB-ben érvényes egyéb feltételek.  

Az XTB weboldalán részletesebb információk találhatók azokról a szabályokról, amelyek alapján az ügyfeleket 
lakossági és szakmai ügyfeleknek minősítjük és kezeljük.  
Ön jogosult arra, hogy az XTB weboldalán elérhető, az ügyfelek besorolásáról szóló politikában leírt 
szabályoknak megfelelően kérje, hogy Önt tapasztalt lakossági ügyfélnek, szakmai ügyfélnek vagy elismert 
szerződő félnek minősítsük.  
Ha megváltoztatjuk az Ön státuszát, és Önt tapasztalt lakossági ügyfélnek vagy szakmai ügyfélnek minősítjük 
át, az alábbi rendelkezések továbbra is érvényesek:  

• a jelen Általános Szerződési Feltételek,  
• Nyilatkozat a befektetési kockázatról,  
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• Megbízás-végrehajtási politika,  
• Tájékoztatás az összeférhetetlenségek kezelésének általános elveiről. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy egy tapasztalt lakossági ügyfelet vagy egy szakmai ügyfelet a Kondíciós 
táblázatok különböző részei köthetnek, különösen a specifikációs táblázatok és az árréstáblázatok tapasztalt 
lakossági ügyfeleknek vagy szakmai ügyfeleknek szánt részei. 

2.2. Az XTB az ügyfélmegbízásokat a Megállapodásban és annak mellékleteiben meghatározott feltételek szerint 
hajtja végre: 
a) a GTC, 
b) a befektetési kockázatról szóló nyilatkozat, 
c) a megbízások végrehajtási politikája, 
d) Tájékoztatás az összeférhetetlenségek kezelésének általános elveiről, 
e) az állapottáblák,  
f) az XTB által a megállapodás alapján meghatározott egyéb dokumentumok. 

2.3. Az Ügyfél megbízásainak végrehajtásakor a megbízások végrehajtási szabályzatát a jelenlegi szövegében 
alkalmazzuk. Ezt feltöltöttük az XTB weboldalára. A Megbízások Végrehajtási Szabályzatának lényeges 
változásairól (az ÁSZF-ben meghatározott szabályoknak megfelelően) értesítjük Önt. 

2.4. Megbízásokat csak kereskedési napokon adhat le. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy bizonyos Megrendeléseket 
a Kereskedelmi napokon kívül más napokon is elfogadjunk. Ezek közé tartoznak a Stop és Limit Megbízások 
egy kiválasztott Kereskedési Platformon a Kondíciós Táblázatokban meghatározott kiválasztott Pénzügyi 
eszközökre. 

2.5. Ahol a kereskedési számlán időre történik utalás, az közép-európai idő (CET), illetve közép-európai nyári idő 
(CEST) alatt értendő, kivéve, ha mi másként határozzuk meg. 

2.6. A pozíció megnyitása a pénzügyi eszköz vásárlásához vagy eladásához kapcsolódó tulajdonjogok és 
kötelezettségek létrehozását jelenti. 

2.7. A jelen ÁSZF megfelelő értelmezése és teljes körű megértése érdekében alaposan meg kell ismernie ezt a 
dokumentumot. 

2.8. Az XTB által a tőzsdén kívüli pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletek végrehajtása során alkalmazott üzleti 
modell egyesíti az ügynöki modell és az árjegyzői modell jellemzőit. Az ügynöki modell a részvény CFD-kre, 
ETF CFD-kre és szintetikus részvényekre vonatkozik (ügynöki modell, STP, DMA) - amint megbízást kapunk az 
ügyféltől, a megbízást az ügyfél megbízásával azonos paraméterekkel nyújtjuk be az érintett szervezett piacra. 
Az egyéb CFD-kre az árjegyzési modell (vagy megbízói modell) vonatkozik - itt az XTB mindig az Ügyfél által 
megkötött és kezdeményezett ügylet ellenfele. A tőzsdén kívüli pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi 
eszközeink árát a referenciaintézmények által biztosított alapul szolgáló eszközök árai alapján határozzuk meg. 

2.9. Tevékenységeink során a legmagasabb szintű piacvédelmi előírásoknak teszünk eleget. A piaci manipuláció 
minden formája tilos. A manipulációnak minősülő egyes cselekményeket az alkalmazandó jog határozza meg. 

 
3. A megállapodás aláírása 

3.1. Az XTB-vel való együttműködés megkezdéséhez Önnek ki kell töltenie és el kell fogadnia a Megállapodást a 
MiFID ügyfélkérdőívvel együtt, valamint meg kell erősítenie, hogy ismeri a Befektetési kockázatról szóló 
nyilatkozat, a megbízások végrehajtási politikája és a Megállapodás bármely melléklete tartalmát. 

3.2. Választhat egy vagy több kereskedési számlát attól függően, hogy milyen típusú ajánlatok állnak 
rendelkezésre azon a piacon, ahol a szolgáltatásainkat kínáljuk. Az ajánlat részletei az XTB 
irodájában vagy az XTB weboldalán érhetők el. A Szerződés aláírása előtt meg kell győződnie arról, 
hogy az adott számla és a pénzügyi eszközök adott ajánlata elérhető az Ön számára, illetve az Ön 
által választott kereskedési platformon. A Szerződés aláírásával Ön megerősíti, hogy tisztában van 
az XTB jogával: saját belátása szerint bármilyen okból eltekinthet a Szerződés aláírásától vagy egy 
adott Számla megnyitásától. 

3.3. A Megállapodás aláírása előtt meg kell ismerkednie az adott kereskedési számla sajátosságaival, és megfelelő 
nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben elismeri, hogy megismerte a 3.1. pontban meghatározott 
dokumentumokat és információkat. 

3.4. Mielőtt hozzáférést biztosítunk szolgáltatásainkhoz, az Öntől kapott információk alapján felmérjük, hogy ezek 
a szolgáltatások és a megállapodás alapján nyújtandó pénzügyi eszközök megfelelőek-e. Figyelembe vesszük 
az Ön befektetési ismereteit és befektetési tapasztalatait. Értesítjük Önt, ha az adott szolgáltatás túlzott 
befektetési kockázat miatt nem megfelelő az Ön számára. Ha Ön nem adja meg a fent említett információkat, 
vagy az információk helytelenek, tájékoztatjuk Önt arról, hogy nem tudjuk megbízhatóan megítélni, hogy az 
adott szolgáltatás vagy a Pénzügyi eszközök megfelelőek-e az Ön számára.  

3.5. Ön a Szerződést az alkalmazandó joggal összhangban kötheti meg: 
a) az XTB felhatalmazott alkalmazottjának jelenlétében, 
b) postai úton, 
c) elektronikus kommunikáció útján.  

3.6. A szerződés megkötésével kapcsolatos konkrét követelményeket az XTB irodájában vagy az XTB honlapján 
tesszük elérhetővé. Az XTB-nél történő számlanyitási kérelem benyújtása előtt meg kell ismerkednie ezekkel a 
követelményekkel. Jogunkban áll további dokumentumokat és/vagy egyéb, a Szerződés megkötése előtt 
szükséges információkat kérni Öntől. 

3.7. A megállapodás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység vagy gazdasági 
tevékenységet folytató természetes személy általi megkötésének feltétele többek között a birtokolt érvényes 
LEI-re vonatkozó információk megadása. 

3.8. Az alkalmazandó jogszabályoktól függően lehetővé tehetjük az Ügyfelek számára, hogy a Számlát 
társtulajdonosként nyissák meg, különösen házaspárok esetében. Ekkor további dokumentumokat kérünk 
azoktól az Ügyfelektől, akik a Számla társtulajdonosaként kívánnak kezelni. 

3.9. Az alkalmazandó jogra is figyelemmel a társtulajdonosok tudomásul veszik, hogy mindegyikük jogosult: 
a) korlátozások nélkül kezeli a számlákon tartott eszközöket, 
b) a számlákkal kapcsolatos bármely rendelkezésre álló rendelkezést önállóan, korlátozás nélkül megteheti, 

különösen a következőkre: 
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1) pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó megbízásokat adnak, 
2) rendelkezni a Megrendelések törlése vagy módosítása érdekében, 
3) a kereskedési számlákra történő kifizetések vagy a kereskedési számlákról történő kifizetések, 
4) felmondja a megállapodást és lezárja a kereskedési számlát. 

3.10. A társtulajdonosok egyetemlegesen felelnek az XTB-vel szemben az általunk nyújtott szolgáltatásokból eredő 
valamennyi kötelezettségért, különösen a megállapodásban foglaltakért. Ha bármelyik társtulajdonosnak 
bármilyen értesítést vagy egyéb levelezést kézbesítünk, azt a másik társtulajdonossal szemben is hatályosnak 
tekintjük. A Szerződés megkötését követően a Számla társtulajdonosainak száma nem változtatható meg.  

3.11. Azonnal értesítenie kell minket az információk vagy adatok, különösen az XTB-nek a számlanyitáskor megadott 
személyes és kapcsolattartási adatok változásáról. Nem vállalunk felelősséget az Önt ért veszteségekért, ha a 
fent említett kötelezettségének nem tett eleget. 

3.12. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés megkötése után is, az ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, 
saját belátásunk szerint megtagadhatjuk egy adott kereskedési számla megnyitását vagy bezárhatunk egy 
adott kereskedési számlát a Szerződés időtartama alatt. Ilyen esetekben javasolhatjuk Önnek, hogy nyisson 
egy másik, a rendelkezésre álló ajánlatban szereplő Kereskedési számlát. 

3.13. Kizárólag az irányadó jogszabályok, a Szerződés vagy az ÁSZF rendelkezéseinek megsértéséből, valamint a 
rosszhiszeműségből vagy a brókerszolgáltatás nyújtása során a kellő gondosság elmulasztásából eredő károkért 
vállalunk felelősséget. 

3.14. Ön tudomásul veszi, hogy 2020. december 31. után: (S. A.-val szemben az ügylet alapján fennálló követelések 
haszonhúzója (ii) az XTB S. A.-val szemben fennálló követelések haszonhúzója nem egy adózási menedékhelyi 
jogalany. és (iii) a Szerződés teljes időtartama alatt, valamint a Szerződés megkötésének naptári évében, a 
Szerződés megkötését megelőző időszakban és annak a naptári évnek a végéig tartó időszakban, amelyben a 
Szerződés hatályban volt, Ön nem teljesít 500 000 PLN-t meghaladó összegű kifizetést vagy más formában 
történő elszámolást Adómenedék-szervezet részére. Amennyiben bármikor a fenti nyilatkozat érvényességét 
befolyásoló esemény következik be, Ön vállalja, hogy az eseménytől számított 14 napon belül, de legkésőbb 
az év végét követő 60 napon belül az XTB honlapján erre a célra rendelkezésre bocsátott pdf-
formanyomtatványon tájékoztat bennünket, és ezzel egyidejűleg vállalja, hogy további magyarázatokat ad 
nekünk, amennyiben azokat kérünk. 

 
4. Kereskedelmi számla 

4.1. Nyithatunk kereskedési számlákat az Ügyfél számára. Az adott Kereskedési számlát csak a megfelelően 
megkötött Megállapodás kézhezvételét követően nyitjuk meg. Ezt megelőzően a Megállapodásban 
meghatározott egyéb feltételeket is teljesítenie kell.  

4.2. A kereskedési számlán a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókat, valamint az XTB-nél elhelyezett 
pénzeszközeit regisztráljuk. 

4.3. A kereskedési számlát a számla pénznemében kell vezetni, és minden nyilvántartást az aktuális XTB átváltási 
árfolyamon kell a számla pénznemére átváltani. Az XTB átváltási árfolyamra vonatkozó további információkat 
az XTB Díjak és jutalékok táblázatának 7. pontja - az XTB átváltási árfolyamok táblázata - tartalmazza. 

4.4. A kereskedési számlán különösen a következő eseményeket kell rögzíteni: 
a) az Ön pénzeszközeinek kifizetése és kivétele, 
b) a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos megbízásokból és ügyletekből eredő díjak, 
c) egy adott kereskedési számlán belül a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos lezárt ügyletekből származó 

nyereségek és veszteségek, 
d) a Swap-pontok és az egynapos finanszírozás elszámolt összegeivel kapcsolatos díjak, jutalékok és az XTB-

nek fizetendő díjak a Kondíciós táblázatokkal összhangban, 
e) a Tranzakciós limit elszámolásaival kapcsolatos jóváírások és terhelések, 
f) jóváírások és terhelések az egyik kereskedési számláról a másikra történő átutalások tekintetében, 
g) az ügylet feltételeinek törlésével vagy módosításával kapcsolatos jóváírások és terhelések a 13. fejezetben 

és a 6.61-6.70. pontokban meghatározott módon, 
h) a megállapodásból eredő és abban leírt egyéb díjak, 
i) részvény CFD-k, ETF CFD-k és szintetikus részvények esetében az alapul szolgáló eszköz shortolásához 

kapcsolódó további díjak, 
j) adókból és egyéb közterhekből származó díjak, 
k) az XTB-nek a megállapodással összhangban járó jutalékok és díjak elszámolt összegéhez kapcsolódó díjak,  
l) a más kereskedési számlákra érkező és onnan érkező pénzeszközök devizanemének átváltásával 

kapcsolatos díjak és költségek. 
4.5. A CFD-számlán lévő saját tőke összegét az egyes kereskedési számlák egyenlegének kiigazításával kell 

meghatározni. A kiigazítás különösen a következő tételeket foglalja magában: 
a) a még le nem zárt pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos ügyleteken elért eredmény, kivéve az OMI és 

a szintetikus részvények tranzakciós eredményét, 
b) a Swap-pontok, az egynapos finanszírozás és az XTB-nek fizetendő díjak kiegyenlítetlen összegei a 

Kondíciós táblázatokkal összhangban, 
c) egyéb díjak vagy kötelezettségek, különösen a fenti 4.4. pontban leírtak szerint, 
d) a megvásárolt OMI vagy szintetikus részvények aktuális piaci értéke. 

4.6. A kereskedési számla többek között a következő paramétereket tartalmazza a pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan: 
a) Tranzakció száma, 
b) Az ügyfél kereskedelmi számlaszáma, 
c) Az ügyfél neve és vezetékneve vagy cégneve, 
d) a Tranzakció megnyitásának dátuma, órája és perce, 
e) Tranzakció típusa (eladás/vásárlás), 
f) a pénzügyi eszköz típusa, 
g) azon pénzügyi eszközök száma, amelyekkel kapcsolatban az ügyletet végrehajtották, 
h) nyitóár, 
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i) záróár, 
j) az Ön által az XTB-nek a végrehajtott ügyletekért fizetett jutalékot a Kondíciós táblázatoknak megfelelően, 
k) a Swap-pontok és az egynapos finanszírozás összege, 
l) az ügyleten elért nyereség/veszteség, 
m) egyéb Tranzakciós paraméterek. 

4.7. Azoknak a pénzügyi eszközöknek az értékét, amelyek pozícióit nem zárták le, és amelyeket a kereskedési 
számlán tartanak nyilván, folyamatosan értékelni kell.  

4.8. Minden pénzügyi eszközön a számla pénznemében nyereséget vagy veszteséget állapítunk meg, és azt a 
kereskedési számlán jelenítjük meg.  

4.9. A pénzeszközöket a kereskedési számlára az általunk megadott készpénzszámlán keresztül kell befizetnie. A 
Készpénzszámla minden egyes változásáról értesítjük Önt.  

4.10. A készpénzszámlára történő banki átutaláskor a következő adatokat kell megadnia: 
a) a kereskedési számlatulajdonos kereszt- és vezetékneve,  
b) fizetési cím, 
c) vonatkozó kereskedelmi számlaszám. 

4.11. Az Ön által a kereskedési számlára befizetett pénzeszközök, beleértve az adott pillanatban marginként nem 
zárolt pénzeszközöket is, a következő célra használhatók fel: 
a) az XTB-nek fizetendő jutalékok és díjak fedezésére, 
b) az Ügyfélnek az Ügylet törlésével vagy a tranzakció feltételeinek módosításával kapcsolatos 

kötelezettségeinek fedezésére, 
c) az Ügyfél kereskedési számláján lévő negatív egyenlegek fedezésére, 
d) a lezárt ügyletek rendezése, 
e) a margóként használandó. 

4.12. Az összes ügylet eredményének elszámolását és a kereskedési számlán nyilvántartott, 2017. október 1-jévelst 
kezdődően lezárt vagy eladott összes OMI értékesítését követően a kereskedési számla egyenlege nem 
csökkenhet nulla alá. 

4.13. Az Ügyfélnek a kereskedési számlán tartott pénzeszközökkel kapcsolatos rendelkezéseit különösen a következő 
célokból hajtjuk végre:  
a) pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos ügyletek elszámolása, 
b) pénzeszközök átutalása egyik kereskedési számláról a másikra, 
c) az XTB-nek fizetendő jutalékok és díjak fedezésére, 
d) a pénzeszközök átutalása az ügyfél bankszámlájára. 

4.14. A készpénzszámláról a pénzeszközöknek az Ön bankszámlájára történő átutalására vonatkozó rendelkezést az 
általunk rendelkezésre bocsátott elektronikus kommunikációs eszközök útján kell megtennie. 

4.15. Az Ön Kereskedési számlájáról csak a Kereskedési számla tulajdonosának tulajdonában lévő és a Szerződésben 
Ön által megjelölt vagy az azonosító adatok későbbi módosítása során megadott bankszámlára vehetünk fel 
pénzt, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.  

4.16. A pénzeszközök visszavonására vonatkozó rendelkezést legkésőbb az Ön rendelkezésének beérkezését követő 
következő munkanapon hajtjuk végre. A kifizetéseket a 7.54. pont rendelkezéseire is figyelemmel a kifizetés 
vagy a Rendelkezés beérkezésének napját követő következő munkanapon könyveljük. 

4.17. Visszautasítjuk a kereskedési számlájáról történő pénzkivonásra vonatkozó rendelkezés végrehajtását, ha:  
a) a visszavonási rendelkezésben szereplő bankszámlaszám nem egyezik az Ön bankszámlaszámával, 
b) a pénzeszközök összege a kivonáskor történő rendelkezéskor meghaladja a szabad fedezet összegét, 

csökkentve a kereskedési számla nyilvántartásában vagy az Ön egyéb számláinak vagy az XTB által a 
Szerződés vagy bármely más, a velünk kötött vagy kötött megállapodás alapján vezetett nyilvántartások 
egyenlegében lévő zárolásokkal, 

c) a pénzeszközöket az alkalmazandó joggal összhangban zárolják vagy lefoglalják. 
4.18. Zárolhatjuk a kereskedési számlájáról történő befizetések és kifizetések lehetőségét, ha Ön nem adja meg az 

XTB által az alkalmazandó jogszabályok alapján kért információkat és/vagy dokumentumokat, beleértve azokat 
a helyzeteket, amikor nem tudjuk alkalmazni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel 
kapcsolatos rendeletekben megjelölt pénzügyi biztonsági intézkedések egyikét.   

4.19. Hacsak nem döntünk másként, az Ügyfél tulajdonában lévő pénzeszközök kamatai teljes egészében az XTB 
bevételét képezik, és nem az Ügyfelet illetik meg. Ez vonatkozik az XTB által a pénzeszközök elhelyezése 
céljából vezetett bankszámlákon tartott pénzeszközökre. A kamat összegére vonatkozó információkat az XTB 
díjait és jutalékait tartalmazó táblázat tartalmazza. A velünk kötött szerződés megkötésével Ön tudomásul veszi 
és elfogadja ezt a tényt. 

4.20. Ön bármikor jogosult a kereskedési számlájáról pénzeszközöket felvenni, kivéve, ha: 
a) a pénzeszközök összege a kivonáskor történő rendelkezéskor meghaladja a szabad fedezet összegét, 

amelyet a kereskedési számla nyilvántartása vagy bármely más, az XTB által a Szerződés vagy bármely 
más, Önnel kötött vagy velünk kötött megállapodás alapján vezetett számla vagy nyilvántartás szerint a 
blokkolásokkal csökkentett összeg, 

b) Az XTB megbízható alapon úgy ítéli meg, hogy az Ön által felvenni kívánt pénzeszközök szükségesek vagy 
szükségesek lehetnek az előírt fedezet kiegészítéséhez, vagy szükségesek lehetnek az XTB-vel szemben 
fennálló, a Szerződésből vagy bármely más, az Ön által velünk kötött vagy velünk kötött megállapodásból 
eredő kötelezettségek teljesítéséhez,  

c) vita merül fel Ön és az XTB között bármely megállapodással, tranzakcióval vagy rendelkezéssel 
kapcsolatban, függetlenül attól, hogy az a jelen Szerződéssel vagy bármely más, velünk kötött vagy kötött 
megállapodással kapcsolatos; 

d) a pénzeszközöket az alkalmazandó joggal összhangban zárolni vagy lefoglalni kell. 
4.21. Az ÁSZF rendelkezései ellenére jogunkban áll az Ön pénzeszközeiből levonni a Tranzakciók végrehajtása, 

megszüntetése, lejárata vagy elszámolása következtében nekünk fizetendő összegeket. Ez vonatkozik az Ön 
által befizetett vagy a Készpénzszámlán elhelyezett pénzeszközökre. Jogunk van továbbá levonni minden 
egyéb, az ÁSZF vagy a Szerződés, illetve az Ügyfél által az XTB-vel kötött bármely más megállapodás alapján 
fizetendő összeget. 
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4.22. A kereskedési számlával kapcsolatos értesítéseket SMS-üzenetek, e-mailek formájában vagy mobileszközökön 
saját maga aktiválhatja az Ügyfélszolgálati Irodában, vagy mi automatikusan megtesszük ezt Ön helyett. Ez 
azonban csak egy kiegészítő szolgáltatás. Az ilyen szolgáltatás keretében kapott üzenetek kizárólag tájékoztató 
jellegűek. Ha Ön aktiválja az értesítőt, az nem mentesíti Önt a kereskedési számla állapotának saját maga általi 
figyelemmel kísérésének kötelezettsége alól. Ha Ön késedelmes értesítést kap, vagy egyáltalán nem kap 
értesítést, nem támaszthat semmilyen követelést az XTB-vel szemben. 

4.23. A kereskedési számlája egyenlegét folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Ha kereskedési számláján negatív 
egyenleggel rendelkezik, a hiány minden egyes napjára büntetőkamatot számíthatunk fel a Kondíciós 
Táblázatokban meghatározott mértékkel, amelyhez Ön a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul. 

4.24. Az ÁSZF egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, amennyiben a kereskedési számla nyilvántartása és a 
kereskedési számlán ténylegesen végrehajtott műveletek között bármilyen ellentmondás van, a kereskedési 
számla nyilvántartását korrigáljuk. Erre különösen akkor kerül sor, ha az Ügyfél megbízásai vagy egyéb 
rendelkezései nem megfelelően tükröződnek a nyilvántartásokban. A korrekciókról értesítjük Önt, kivéve, ha 
nyilvánvaló hiba történt. A fentiek vonatkoznak, de nem korlátozódnak az adatkommunikációs rendszerek 
működésében bekövetkezett meghibásodások, zavarok vagy késedelmek által okozott hibákra. 

4.25. Az alkalmazandó joggal összhangban, ha az XTB ellen végrehajtási eljárás indul, az Ügyfelek által az XTB-re 
bízott, az ÁSZF-ben meghatározott bróker szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos pénzeszközök nem 
foglalhatók le, és csődeljárás esetén nem tartoznak az XTB csődvagyonába. 

 
Kereskedési számla - a szervezett piaci eszközökre (OMI) vonatkozó különös feltételek 

4.26. Az ügyfél OMI-it a kereskedési számlán tartják nyilván.  
Az OMI-k egy részét a letétkezelő által az XTB számára vezetett gyűjtőszámlán tartják. A gyűjtőszámlán tartott 
OMI-k esetében az XTB a gyűjtőszámla tulajdonosa, az Ügyfél pedig az említett gyűjtőszámlán nyilvántartott 
OMI-kre jogosult személy. Az Ügyfél OMI-jének összege és értéke a kereskedési számlán van feltüntetve. 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az OMI-k típusára és számára vonatkozó információink 
megbízhatóak, pontosak és megfeleljenek a tényleges állapotnak. Az OMI-k ilyen módon történő vezetése, 
valamint azok megfelelő nyilvántartása az Ön OMI-khez való jogainak bizonyítását szolgálja. Továbbá ennek 
köszönhetően az Ügyfél OMI-i nem tartoznak az XTB csődvagyonába, amennyiben az XTB csődöt jelent. 

4.27. A letétkezelő és a bróker kiválasztásáért az alkalmazandó jognak megfelelően mi vagyunk felelősek, és kellő 
gondossággal kell eljárnunk a kiválasztásuk során. 

4.28. Az Ügyfél OMI-vel kapcsolatos jogai az Ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti ország jogától eltérő 
jogszabályok hatálya alá tartozhatnak, és következésképpen másként szabályozhatók, mintha az Ügyfél 
lakóhelye vagy székhelye szerinti ország alkalmazandó joga szabályozná őket. A letétkezelő szolgáltatásainak 
vagy harmadik felek szolgáltatásainak igénybevétele az OMI fenntartására szolgáló gyűjtőszámlák vezetése 
céljából az XTB által azonosított bizonyos kockázatokkal járhat. Ezek a következőkkel kapcsolatosak: 
a) a letétkezelő vagy a harmadik fél csődje; ez azt eredményezheti, hogy az OMI-t nem lehet leválasztani a 

csődvagyonról, és ennek következtében elveszítheti a letétkezelő vagy a harmadik fél hitelezőivel szembeni 
védelmet, 

b) a Letétkezelő vagy a harmadik fél csődje abban az esetben, ha az Ügyfél OMI-it a 4. pontban meghatározott 
módon tartják nyilván 30(ez csökkentheti a garantált pénzeszközök értékét olyan jogi szabályozás miatt, 
amely korlátokat vezet be, amelyek meghatározzák az ilyen jogalany csődjének bejelentése esetén az 
Ügyfelek forrásainak maximális értékét). A garantált források értéke az alkalmazandó jogszabályok 
értelmében az egyes Ügyfelekhez tartozó OMI-k értékének az adott gyűjtőszámlán nyilvántartott összes 
OMI értékében való arányos részesedésére korlátozható. 

c) a letétkezelő vagy a letétkezelő gyűjtőszámláit vezető szervezet működésének folytonossága. 
4.29. Az ügyfelek OMI-it a letétkezelő OMI-itől és az XTB OMI-itől elkülönítve kell leltározni és tárolni. Ha az 

alkalmazandó jog értelmében nem tudunk eleget tenni ennek a követelménynek, erről haladéktalanul értesítjük 
Önt. Ilyen esetben be kell szereznünk az Ön írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy az OMI-k tárolását olyan módon 
rendezzük, amely lehetetlenné teszi az Ügyfelek OMI-jének az XTB OMI-jétől és a Letétkezelő OMI-jétől való 
elkülönítését. 

4.30. Az XTB a kereskedési számlán a vonatkozó szabályzatokkal összhangban, különösen az elszámolóház által 
meghatározott nyilvántartási bizonyítékok alapján hajtja végre a bejegyzéseket. A gyűjtőszámlán tartott OMI-
k esetében a gyűjtőszámlán nyilvántartott OMI-kkel kapcsolatos jóváírásokat és terheléseket a letétkezelő végzi 
az XTB nevében és javára. Az XTB ezt követően elvégzi a megfelelő bejegyzéseket az ügyfelek kereskedési 
számláin. Az alkalmazandó jogra is figyelemmel Ön jogosult arra, hogy bizonyos juttatásokat, kifizetéseket 
vagy egyéb teljesítéseket közvetlenül az XTB-től, és nem a Letétkezelőtől vagy a Brókertől kérjen. A 
szerződésben foglalt határozatlan idejű (de a szerződés időtartama által korlátozott) felhatalmazás alapján az 
XTB a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatást nyújtja, és különösen: 
a) blokkolja az alapokat és az OMI-t, 
b) megbízások és utasítások benyújtása az adott piacon közvetlenül vagy a bróker vagy a letétkezelő útján, 
c) szándéknyilatkozatok vagy ismeretek benyújtása harmadik felek felé, ideértve különösen az Ügyfél 

megbízásaihoz kapcsolódó megbízások és egyéb utasítások végrehajtásával megbízott jogalanyokat, 
ideértve különösen a részvényjegyzéssel, az első nyilvános kibocsátással kapcsolatos vagy az elsődleges 
piacon tett érdekeltségi nyilatkozatokkal kapcsolatos megbízásokat, 

d) az OMI eladására vagy cseréjére irányuló jegyzéseket végeznek ajánlattételre válaszul, 
e) a nyilvános kibocsátás feltételeinek elfogadásához kapcsolódó nyilatkozatok benyújtása, 
f) az előfizetés kifizetése az Ügyfél kereskedési számlájáról származó pénzeszközökkel, 
g) a jegyzés tárgyát képező OMI-nek a kereskedési számlán történő elhelyezésére vonatkozó utasítások 

benyújtása, 
h) meghatározza az esetleges pótlólagos kifizetések vagy a kifizetések visszatérítésének módját, pl. a 

nyilvános kibocsátás sikertelensége esetén, 
i) nyilatkozatokat tesznek a nyilvános kibocsátás tájékoztatójának vagy memorandumának megismerésére 

vonatkozóan, 
j) a tájékoztató vagy a memorandum rendelkezései által előírt egyéb nyilatkozatok benyújtása, 
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k) elfogadja az alapító okirat vagy más jogszabályi és társasági dokumentumok rendelkezéseit, 
l) a jelen Megállapodásban leírt szolgáltatások nyújtásához szükséges minden egyéb jogi és tényleges 

intézkedést az alkalmazandó joggal összhangban. 
4.31. A fenti pontban meghatározott tényleges és jogi műveleteket csak az Ön által hozzánk benyújtott helyes és 

érvényes Utasítások és Megrendelések alapján, a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és az alkalmazandó 
joggal összhangban hajtjuk végre. A 4.30. pontban meghatározott műveletek végrehajtásáért további jutalékot 
és díjakat számíthatunk fel a Kondíciós táblázatokkal összhangban. 

4.32. Nem vagyunk felelősek a 4.30. pontban meghatározott tevékenységek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért, 
kivéve, ha ezek olyan körülmények következményei, amelyekért az XTB az általánosan alkalmazandó jog 
alapján felelős. 

4.33. Ha Ön rendelkezik OMI-vel, akkor megszerezheti: 
a) (a kibocsátó által kibocsátott jegyzési joggal történő jegyzés eredményeként nyújtott), az OMI-vel 

egyidejűleg minősített jegyzési jogok. A jegyzési jogok ideiglenes jellegűek, és a teljesítésük határidején 
lejárnak; a határidőt a kibocsátó állapítja meg, vagy az alkalmazandó jogból, különösen a megállapodásra 
alkalmazandó jogtól eltérő jogszabályokból következik, 

b) részvények vagy egyéb forgalomképes pénzügyi eszközök (OMI-nek minősülnek), amelyeket a következők 
eredményeként osztottak ki:  
• a kibocsátó eszközeinek egy részének kiválása egy másik társaságba (spin-off),  
• egy vállalat felvásárlása vagy egy vállalattal való egyesülés, 
• nem pénzbeli osztalék, pl. szkriptaosztalék kifizetése,  

 alapvetően más pénzügyi eszközök, mint amilyeneket az XTB a jelenlegi ajánlat keretében kínál az ügyfeleknek. 
Egy ilyen ajánlat általában a pénzügyi eszközök zárt katalógusával rendelkezik, amelyet megfelelő likviditás, 
valamint a kibocsátók megfelelő szintű kapitalizációja és információs átláthatósága jellemez. 

4.34. A 4.33. pontban meghatározott pénzügyi eszközök körülményeivel és jellemzőivel összefüggésben Ön 
felhatalmazza az XTB-t, hogy a 4.33. pont a)-b) betűiben említett jegyzési jogokat és egyéb pénzügyi 
eszközöket az Ön számlájára a mögöttes piacon értékesítse. A jegyzési jogok és egyéb pénzügyi eszközök az 
Ön kereskedési számláján nyilvántartott OMI-k, és nem szükséges a 4. pontban említett utasításokat vagy 
megbízásokat benyújtani rájuk vonatkozóan. 31 

4.35. A 4.34 pontban említett felhatalmazás az Ügyféllel kötött megállapodás lejártáig vagy 2029. december 31-ig 
(attól függően, hogy melyik következik be később) marad érvényben, és az Ügyfél nevében legfeljebb 200 
(kétszáz) olyan ügylet megkötésére terjed ki, amelyek jegyzési jogok, részvények vagy más forgalomképes 
pénzügyi eszközök értékesítését foglalják magukban, és amelyek összértéke nem haladja meg az 1.000.000,00 
(egymillió) eurót az egyes Ügyfelek esetében. 

4.36. A 4. pontban említett jegyzési jogokat és részvényeket vagy egyéb forgalomképes pénzügyi eszközöket 
értékesítünk.34 Ebben a tekintetben különösen figyelembe vesszük: a szervezett piaci tőzsdén való kereskedés 
szabályait, a likviditást, a piaci gyakorlat elveit, a legjobb eladási ár elérésének lehetőségét és az Ügyfél 
érdekében történő cselekvés irányelvét. A 4.34 pontban említett jegyzési jogokat és részvényeket vagy más 
forgalomképes pénzügyi eszközöket más ügyfelek számára végrehajtott ügyletekkel együtt értékesíthetjük. Az 
értékesítésből származó pénzeszközöket az összes jegyzési jog átlagos, volumennel súlyozott eladási ára 
alapján osztjuk szét az ügyfelek számláin. 

4.37. A 4.34-4.36 pontban meghatározott tevékenységek végrehajtásáért további jutalékot és díjakat számíthatunk 
fel a Kondíciós táblázatokkal összhangban. 

4.38. Ha egy vállalati intézkedés hatással van az OMI árára, ami egy piacon az összes aktív megbízás törlését 
eredményezi, az XTB ennek megfelelően az adott OMI-n lévő összes aktív megbízást is törli. 

4.39. Felelősséggel tartozhatunk a bróker vagy a letétkezelő cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, amennyiben a 
felelősség Lengyelország alkalmazandó jogából ered. 

4.40. Az Ügyfél kérésére az alkalmazandó jogban meghatározott esetekben az Ügyfélnek a kereskedési számlán 
tartott OMI-ra vonatkozó jogát igazoló dokumentumokat állíthatunk ki. Az ilyen okmányok kiállítása az általunk 
felszámított, a Kondíciós táblázatban meghatározott, a művelet jellege által indokolt jutalékok és díjak 
függvénye lehet. 

4.41. Az OMI-kre való jogosultságát igazoló letéti igazolás vagy bármely más dokumentum megszerzéséhez 
előzetesen, legkésőbb a Kondíciós táblázatokban meghatározott határidőn belül kérnie kell tőlünk egy ilyen 
dokumentum kiállítását. 

4.42. A közgyűléseken való részvétellel kapcsolatos információkat és a vállalati akciókkal kapcsolatos értesítéseket, 
mint például: nem pénzbeli osztalékra, részvényfelvásárlási ajánlatokra, vállalatok csődjére, vállalatok 
részvényeinek tőzsdéről való kivezetésére vonatkozó információkat stb. az XTB honlapján a "Befektetési 
ajánlat" menüpontban, a "Számlainformációk" részben, a "Tájékoztatás a részvényesek számára releváns 
eseményekről (SRD II)" című dokumentum "Eszközök meghatározása" pontjában tesszük közzé. 

 
5. Elektronikus hozzáférés a kereskedési számlához 

5.1. Minden egyes kereskedési számlához egyedi bejelentkezési azonosítót és induló jelszót rendelünk Önnek, hogy 
lehetővé tegyük az elektronikus hozzáférést a kereskedési számláihoz, és hogy Ön elidegenítéseket tegyen és 
tranzakciókat hajtson végre a pénzügyi eszközökkel. A Login és a Jelszó saját maga is meghatározhatja a Login-
t és a Jelszót. 

5.2. A kereskedési számlához való elektronikus hozzáférés használatához be kell jelentkeznie az adott kereskedési 
számlára egy kereskedési platformon keresztül (amely letölthető az XTB weboldaláról) vagy az XTB weboldalán 
keresztül. A Kereskedési számlához való hozzáférés a Kereskedési platformon keresztül mobil vagy helyhez 
kötött változatban (az ügyfél számítógépére telepítve), valamint webböngészőn keresztül lehetséges. 

5.3. Ha Ön nem természetes személy vagy vállalkozó, a Bejelentkezési és indító jelszót telefonon kapja meg. A 
Szerződésben megadott telefonszámon vagy az Ön adatai alapján történő előzetes azonosítást követően 
elektronikus kommunikációs eszközzel vesszük fel Önnel a kapcsolatot.  

5.4. Önnek joga van megváltoztatni a Jelszót, miután bejelentkezett a kereskedési számlára.  



 

 
 

 

10 

XTB S.A. | Ul. Prosta 67 | 00-838 Varsó, Lengyelország | www.xtb.com/pl 
 

5.5. Ha Ön a Kereskedési számla bejelentkezési adatait és jelszavát harmadik félnek kiadja, az komoly veszélyt 
jelenthet a számláin tartott pénzeszközök biztonságára. Ha azt gyanítja, hogy az 5.3. pontban említett 
azonosító adatait harmadik fél ismeri, haladéktalanul értesítsen minket erről a gyanúról.  

5.6. Kérjük, hogy a Belépési azonosítót és a Jelszót, valamint a Megállapodásban szereplő bizalmas adatokat kellő 
gondossággal és körültekintéssel őrizze meg. 

5.7. Ön teljes mértékben felelős és felelősséggel tartozik a Kereskedési számlán keresztül adott Tranzakciós 
Megbízásokért, valamint az XTB által kellő gondossággal és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően elfogadott 
vagy végrehajtott egyéb Elidegenítésekért, amelyeket az Ön Bejelentkezése és Jelszava használatával hajtottak 
végre. Kivételt képeznek a harmadik fél által adott Tranzakciós megbízások és Elidegenítések, ha az Ügyfél 
Loginja és Jelszava az XTB hibájából kerültek nyilvánosságra. 

5.8. A Megállapodás elfogadásával Ön határozatlan időre (a Megállapodás időtartama által korlátozottan) 
felhatalmazást ad nekünk arra, hogy az Ön által a jelen Megállapodással összhangban benyújtott megbízásokat 
és utasításokat az Ön nevében a kereskedési platformon keresztül teljesítsük, illetve elfogadjuk és továbbítsuk. 
 

5.9. Ha az Ön bejelentkezési azonosítóját és jelszavát használva hibás Elidegenítések történtek az Ön Kereskedési 
számláján, amelyek következtében az XTB veszteséget szenvedhet el, akkor Ön köteles fedezni ezeket a 
veszteségeket, függetlenül attól, hogy ki adta le ténylegesen az ilyen megbízásokat. Kivételt képeznek azok a 
veszteségek, amelyek az Ön Loginjának és Jelszavának harmadik fél számára történő, az XTB hibájából történő 
felfedése miatt keletkeztek.  

5.10. Ha Ön a Bejelentkezési adatot és a Jelszót harmadik félnek kiadja, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő 
következményekért, abban az esetben sem, ha az ilyen közzététel eredményeként egy harmadik fél Tranzakció 
végrehajtására vonatkozó megbízásokat vagy egyéb Rendelkezéseket adott. 

5.11. A kereskedés biztonsága érdekében minden Ügyfél számára fenntartjuk a jogot, hogy ideiglenesen lekapcsoljuk 
bármelyik kereskedési számláját, ha Ön jelentősen megterheli a kereskedési platformokat azzal, hogy jelentős 
számú kérést generál a tőzsdei szerverhez. A kereskedési számlájának kikapcsolása előtt telefonon vagy e-
mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk arról, hogy Ön nagy mennyiségű kérést generál a 
tőzsdei szerverhez.  

5.12. Jogosultak vagyunk: 
a) fontos okokból felfüggesztheti a megbízások vagy egyéb, a kereskedési platformon keresztül történő 

elidegenítések elfogadását, különösen a biztonságot vagy a kereskedés titkosságát fenyegető veszély 
esetén, 

b) a platform műszaki hibája esetén ideiglenesen felfüggesztheti a hozzáférést, korlátozhatja vagy 
módosíthatja a kereskedési platformon elérhető szolgáltatások körét, 

c) felfüggesztheti a megbízások vagy egyéb, a kereskedési platformon keresztül történő elidegenítések 
elfogadását - a Szerződés vagy az alkalmazandó jog rendelkezéseinek az Ügyfél általi megsértése esetén, 

d) azonnali hatállyal megszünteti az Ügyfél számára a kereskedési platformon keresztül terjesztett 
információkhoz való hozzáférés biztosítását, különösen a szervezett piac üzemeltetőjének vagy 
adatforgalmazónak minősülő jogalany kérésére, ha az adatokat az eredeti célnak nem megfelelő módon 
használják fel, vagy ha az Ügyfél 3 (három) hónapot meghaladó időszakban nem kötött pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos ügyleteket, és a kereskedési számla egyenlege 3 (három) hónapot meghaladó 
időszakban nulla. 

5.13. Nem vállalunk felelősséget a következőkért: 
a) megbízás vagy utasítás végrehajtása, ha az ilyen végrehajtásra a kereskedési platformon keresztül adott 

utasításnak megfelelően került sor, 
b) egy megbízás vagy utasítás nem vagy nem megfelelő végrehajtása olyan körülmények miatt, amelyekért 

nem vagyunk felelősek (különösen a hibás kapcsolatból, a kapcsolat hiányából vagy a kereskedési 
platformhoz való hozzáférés ideiglenes hiányából eredő hibák miatt, amelyekért nem vagyunk felelősek), 

c)  a Rendelkezés végrehajtásának megtagadása vagy ellehetetlenítése az 5.11. pontban felsorolt bármely 
körülmények között, ha az utasítás végrehajtásának megtagadása vagy ellehetetlenítése olyan 
körülményekből ered, amelyekért nem vagyunk felelősek, különösen vis maiornak tulajdonítható okokból, 

d) a kereskedési platformon keresztül terjesztett adatokhoz való hozzáférés felfüggesztése, hibái vagy 
késedelme, ha az említett hibák, megszakítások vagy felfüggesztések olyan körülményekből erednek, 
amelyekért nem vagyunk felelősek. 
 

5.14. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a pénzügyi eszközöknek a kereskedési platformon elérhető 
grafikonon feltüntetett árai nem tartalmaznak bizonyos piaci árakat, amelyeken az ügyfélmegbízásokat 
végrehajtják. Ez a Kereskedési Platform által egy adott időegységben feldolgozott adatok mennyiségének 
korlátozásából adódik. A fent leírt helyzet bekövetkezésének kockázata nagyobb a mögöttes eszköz piaci 
árfolyamának fokozott volatilitása vagy a vonatkozó gazdasági adatok közzététele idején. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a grafikonok a lehető legpontosabban tükrözzék azokat az árakat, amelyeken a 
megbízásokat végrehajtják. Egy megbízás olyan áron történő végrehajtása vagy aktiválása, amely nem 
szerepel a grafikonon, nem jelenti azt, hogy a megbízást téves áron vagy a szokásos piaci feltételek mellett 
hajtották végre. 

 
6. Tranzakciók a tőzsdén kívüli piacon 

6.1. Amikor Ön pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyleteket hajt végre egy kereskedési számlán keresztül, egyik 
fél sem köteles egy adott alapul szolgáló eszköz tényleges átadására. 

6.2. Ön a kereskedési számlához való elektronikus hozzáférésen keresztül érvényes megbízást adva hajt végre 
tranzakciót. 
Visszautasíthatjuk és törölhetjük megbízását, ha az Ügylet teljesítésének Névértéke meghaladja a Feltétel-
táblázatokban meghatározott maximális megbízásméretet, vagy ha az Ügylet megnyitása a maximális portfólió 
névleges értékének túllépését okozza. 

6.3. A következő esetekben megtagadhatjuk a Tranzakció végrehajtását vagy törölhetünk és elutasíthatunk egy 
Megbízást: 
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a) a szabad fedezeti szint nem elegendő az ügylet végrehajtásához, 
b) az Ügylet névértéke meghaladja a Megbízás 6.2. pont szerint meghatározott maximális értékét, 
c) azonnali megbízás esetén a pénzügyi eszköz ára jelentősen eltér a megbízás árától. A tényleges eltérés 

szintjét a megbízás-végrehajtási szabályzat ismerteti, 
d) piaci adatok hiányában nem tudjuk meghatározni a pénzügyi eszköz piaci árát; 
e) a piaci árat nem tudjuk ésszerű pontossággal meghatározni a jelenleg rendelkezésre álló piaci adatok 

rendkívül magas szintű szórása miatt, 
f) az ár nem tranzakciós jellegű, mivel a jelenleg rendelkezésre álló piaci adatokhoz nem áll rendelkezésre 

elegendő mennyiség, 
g) egyéb vis maiornak minősülő események következtek be, 
h) túllépte a portfólió maximális névleges értékét.  

6.4. Ahhoz, hogy érvényes legyen, az ügyleti megbízásnak a következő elemeket kell tartalmaznia: 
a) Az ügyfél neve és vezetékneve természetes személyek esetében, illetve cégnév szervezeti egységek 

esetében,  
b) a megrendelés leadásának dátuma, órája és perce, 
c) annak a pénzügyi eszköznek a típusa, amelyre az ügyleti megbízás vonatkozik, 
d) a tranzakciós megbízás mérete, 
e) Tranzakció Megbízási szám, 
f) Tranzakció Megrendelés típusa, 
g) Pénzügyi eszköz ára. 

6.5. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Megbízásokat az Ügyfél által történő leadásukat 
követően azonnal teljesítsük. 

6.6. Amíg nem teljesítjük a megrendelését, Ön módosíthatja vagy törölheti azt. Minden tőlünk telhetőt megteszünk 
az ilyen Rendelkezés végrehajtása érdekében, azonban Ön nem támaszthat velünk szemben semmilyen 
követelést arra hivatkozva, hogy nem tudta módosítani vagy törölni a Megrendelését, ha ezt a jogát akkor 
gyakorolta, amikor mi már megkezdtük az érintett Megrendelés végrehajtását. 

6.7. Az Ügyfél tranzakció végrehajtására vonatkozó megbízása az XTB általi elfogadással válik hatályossá.  
6.8. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, elmaradt haszonért vagy költségért, amely a kereskedési 

számlán keresztül elhelyezett Elidegenítésekkel vagy Megbízásokkal kapcsolatban merül fel: 
a) ha nem érkeztek meg, és ezért nem fogadtuk el őket, 
b) ha az elfogadásunk rajtunk kívül álló okok miatt késik. 

6.9. A pozíciót az összes szükséges paramétert tartalmazó tranzakciós megbízás megadásával és annak XTB általi 
elfogadásával kell megnyitni. 

6.10. Amikor az Ügyfél pozíciót nyit, vagy bizonyos esetekben megbízást ad, a Feltétel-táblázatoknak megfelelően 
beszedjük a Margin összegét vagy a Szintetikus részvények névértékét. 

6.11. Tranzakciós megbízást csak akkor fogadhatunk el és hajthatunk végre, ha a kereskedési számla azt mutatja, 
hogy az adott számlán Ön rendelkezik szabad fedezettel. A Szabad Margin lehetővé teszi, hogy Ön az általunk 
kínált adott likviditási szinthez tartozó Marginot vagy a Szintetikus részvények névértékét letétbe helyezze, és 
viselje a Tranzakcióval kapcsolatos esetleges további költségeket. Ha a pénzeszközök elégtelennek bizonyulnak 
a Tranzakció végrehajtásához, a megbízások végrehajtási szabályzata szerint elutasíthatjuk és részben vagy 
egészben érvénytelennek tekinthetjük a megbízást. 

6.12. A biztosíték összege az Ön általunk megadott adott kereskedési számlán lévő portfólió maximális névleges 
értékétől és az Ön által végrehajtott ügyletek tárgyát képező pénzügyi eszközök típusától függően kerül 
meghatározásra. A Margin meghatározásának részletes szabályait a Kondíciós táblázatok tartalmazzák.  

6.13. A Záró pozíció határozza meg a korábban Nyitott pozícióból eredő jogokat vagy kötelezettségeket. 
6.14. A záró pozíció eredményét a pozíció zárásának napján kell elszámolni. A Záró pozíció pénzügyi eredményét az 

ügylet időpontjában érvényes aktuális XTB árfolyamon kell a számlapénzre átszámítani. 
 

CFD-k 
6.15. CFD pozíció megnyitásakor és bizonyos esetekben a kereskedési számlán belüli megbízás elhelyezésekor az 

adott kereskedési számlán a szabad fedezetet a következő összegekkel lehet csökkenteni: 
a) az adott kereskedési számlán gyűjtött aktuális fedezet vagy a szintetikus részvények névértékének összege,  
b) a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó nyitott pozíciók veszteségszintje, 
c) a Swap-pontok, az egynapos finanszírozás, a jutalékok és díjak összegei a Kondíciós táblázatoknak 

megfelelően. 
6.16. Az XTB nem kéri az Ön hozzájárulását ahhoz, hogy az OMI-n folyamatban lévő megbízásai egészét vagy egy 

részét törölje. Jogunkban áll továbbá az Ön nyitott pozícióit a legalacsonyabb pénzügyi eredményt generáló 
pozícióval kezdődően lezárni a szükséges Margin szint eléréséig, ha: 
a) a Részvény értéke abban az esetben, ha nincs nyitott pozíciója az OMI vagy a Szintetikus részvények 

tekintetében, 
b) a Saját tőke értéke csökkentve a birtokolt OMI vagy Szintetikus részvények aktuális értékével, 
egyenlő vagy alacsonyabb, mint a kereskedési számlán zárolt aktuális fedezet 50%-a. A 6.16 b) pontban leírt 
értéket az xStation kereskedési platformon FX/CFD Equity néven jelenítik meg. Ilyen helyzetben a CFD 
ügyleteket (CFD, Stock CFD és ETF CFD) az aktuális piaci áron zárjuk le, figyelembe véve ugyanakkor az alapul 
szolgáló tőzsde piaci szabályozását, valamint az alapul szolgáló eszköz likviditását a 6.17 pont hatálya alá 
tartozó alapul szolgáló eszköz likviditását és az NBP intézkedéseit. A nyitott pozícióinak lezárásához nem kell 
az Ön hozzájárulását kérnünk. Ez nem minősül az Ön szándéka ellenére vagy az Ön kárára végrehajtott 
intézkedésnek. Ön ezennel felhatalmaz minket arra, hogy ilyen helyzetekben lezárjuk a Nyitott Pozíciókat. 

6.17. A CFD ügylet eredménye látható a kereskedési számlán. Az adott ügyfélszámlán kiszámított eredményt a pozíció 
lezárásának pillanatában kell elszámolni, a 6.18. pontra is figyelemmel.  

6.18. Pénzügyi szerződő fél esetében az eredményeket a következőképpen számoljuk ki: 
a) A pénzügyi szerződő fél nem realizált veszteségét mi valós időben rendezzük a pénzügyi szerződő fél 

számláján lévő szabad fedezet kiigazításával, 
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b) A pénzügyi szerződő fél nem realizált nyereségét mi egyenlítjük ki, ha az meghaladja az 500.000 eurónak 
megfelelő összeget az összes jelenleg nyitott pozícióra vonatkozóan. Ha a nap végén a pénzügyi szerződő 
fél nem realizált nyeresége meghaladja az 500.000 EUR ellenértékét, akkor a pénzügyi szerződő fél nyitott 
pozícióit úgy forintosítjuk, hogy valamennyi pozícióját lezárjuk, a nem realizált nyereséget átutaljuk a 
pénzügyi szerződő fél számlájára, és a lezárt pozíciót a záróárakon újra megnyitjuk, 

c) az 500 000 EUR összeget a Lengyel Nemzeti Bank által a fent említett szint túllépésének napján közzétett 
átlagos árfolyamon számlapénzre (PLN-n keresztül történő átváltás) váltják át. 

6.19. A CFD-re (kivéve a kriptovalutákon alapuló CFD-ket, a szintetikus részvényeket, a részvény CFD-t és az ETF 
CFD-t) vonatkozó nyitott pozíciót az Ügyfél beleegyezése nélkül a pozíció megnyitásától számított 365 nap 
elteltével, az XTB által ezen időszak után megadott első pénzügyi eszköz árán kell lezárni, kivéve, ha: 
a) az Ügyfél saját maga zárja a pozíciót, 
b) az ÁSZF-ben meghatározott egyéb helyzetekben élünk azzal a jogunkkal, hogy az Ügyfél Tranzakcióját 

előzetesen lezárjuk. 
6.20. A részvény CFD és ETF CFD nyitott pozíciókat az Ügyfél beleegyezése nélkül a pozíció megnyitásától számított 

365 nap elteltével lezárjuk, ha a Részvény értéke alacsonyabb, mint az adott pozíciót lezáró tranzakcióért 
fizetendő jutalék értéke. 

6.21. Szintetikus részvények short nyitott pozícióját az Ügyfél beleegyezése nélkül is lezárhatjuk, ha az ilyen nyitott 
pozícióból származó veszteség eléri vagy meghaladja az adott nyitott pozícióhoz gyűjtött szintetikus részvények 
névértékét. 

6.22. A szintetikus részvényekre vonatkozó nyitott pozíció az Ügyfél beleegyezése nélkül is lezárható, ha a Saját tőke 
vagy az egyenleg értéke negatív, és a kereskedési számlán nincs más nyitott pozíció. 

6.23. Ha a kereskedési nap végéig vagy a rollover dátum végéig az Ügyfél nyitott pozíciója nem kerül lezárásra, akkor 
az automatikusan meghosszabbodik, és a Swap Pontok/Overnight Finanszírozás kiszámításra kerülnek, amelyek 
megfelelnek a nyitott pozíció értékének és típusának.  

6.24. Az Ügyfél számláján jóváírásra vagy megterhelésre kerülő Swap-pontok/egynapközbeni finanszírozás értékét 
az Ügyfél által megnyitott tételek száma és az adott pénzügyi eszközre vonatkozó Swap-pont/egynapközbeni 
finanszírozási kamatlábak alapján kell kiszámítani.  

6.25. A swappont/egyéjszakai finanszírozási kamatlábakat és a forintosítási időpontokat a kondíciós táblázatokban 
határozzák meg. A CFD-k esetében a Swap-pont/egyéjszakai finanszírozási kamatlábakat a devizaárfolyamok, 
a részvény CFD-k esetében pedig a bankközi piacon a betétek és hitelek piaci kamatlábai alapján határozzuk 
meg. Rollover esetén - ezen felül a következő értékek különbségeként kiszámított bázisérték alapján: a 
hosszabb lejárati idejű mögöttes határidős ügylet és a rövidebb lejárati idejű pénzügyi eszköz megfelelő értéke 
a rollover időpontjában. A kriptovalutákon alapuló CFD-k esetében a Swap-pontok/Overnight finanszírozás 
értéke a pozíció következő napra történő tárolásának költségét jelenti, és a következőktől függ:  
- piaci feltételek, például a pénzügyi eszköz alapdevizájának kamatlába,  
- a fedezeti ügylet megkötésének egyszerűsége,  
- az alapul szolgáló eszköz likviditása,  
- az alapul szolgáló eszközzel kapcsolatos tranzakciós költségek,  
- az említett pénzügyi eszközökre vonatkozó swap-pontok/napközbeni finanszírozás piaci szintje.  
Hozzáadjuk a különbözetünket a Swap-pontok/egyéjszakai finanszírozás kapott értékeihez, és a végleges 
értékeket a kondíciós táblázatokban mutatjuk be. 

6.26. A swap-pontok/napközbeni finanszírozás az Ön számlájának jóváírását és megterhelését jelentik, amelyek a 
következő tényezőkből adódhatnak: egy adott deviza kamatlábai a bankközi piacon, két devizapár 
kamatlábainak különbségei a bankközi piacon, vagy a tőkeáttétel alkalmazásával kapcsolatos nyílt pozíció 
finanszírozásának költsége. Az osztalék kiszámításához a 6.29. pontnak megfelelően használhatunk Swap-
pontokat. 

6.27. Általában hetente egyszer frissítjük a Swap Point/Overnight Finanszírozási árfolyamokat. A piaci feltételek 
jelentős változása esetén fenntartjuk a jogot a Kondíciós táblázatok gyakoribb módosítására.  

6.28. A kiszámított Swap-pontok/Overnight Finanszírozás értéke megjelenik az Ön kereskedési számláján. Az adott 
ügyfélszámlán kiszámított Swap-pontok/Overnight Finanszírozás értéke a pozíció lezárásának pillanatában kerül 
elszámolásra. 

6.29. Az alábbi feltételek akkor alkalmazandók, ha az Ügyfél egy adott szintetikus részvényre, részvény CFD-re, ETF 
CFD-re vagy készpénzinstrumentumon alapuló CFD-re vonatkozó nyitott pozíciója tekintetében bizonyos 
vállalati akciók történnek: 
a) osztalékok: az ex-dátumon (az első olyan nap, amikor nincs osztalékra való jogosultság) minden olyan 

ügyfél kereskedési számláján, aki long pozíciót tart az adott szintetikus részvényre, részvény CFD-re vagy 
ETF CFD-re, jóváírásra kerül az osztaléknak megfelelő összeg. Az osztalékkal megegyező összeggel 
megterhelik a short pozícióval rendelkező ügyfelek kereskedési számláját. Az osztalékkal egyenértékű 
összegek kiszámítása a számlán tartott szintetikus részvények, részvény CFD-k vagy ETF CFD-k száma 
alapján történik (az alapul szolgáló eszközök számának megfelelően). Az osztalékelszámolással kapcsolatos 
jóváírások és terhelések az érintett kereskedési számla jóváírásával vagy megterhelésével, illetve a Swap-
pontok értékének megfelelő kiigazításával történnek. Az osztalékra való jogosultság nélküli első napot 
megelőző napon (ex-dátum) a Készpénzes eszközön alapuló CFD-re vonatkozó nyitott pozíciókat az osztalék 
teljes összegével jóváírják vagy megterhelik, a Készpénzes eszközben lévő súlyának megfelelően kiigazítva. 
A vonatkozó kereskedési számla ennek megfelelően kiigazításra kerül,  

b) részvényfelosztás, fordított részvényfelosztás, részvénykibocsátás és kiválás: a szintetikus részvények, 
részvény CFD-k, ETF CFD-k vagy az adott kereskedési számlán nyilvántartott alapok értéke kiigazításra 
kerül, vagy az egyes kereskedési számlák nyilvántartása kiigazításra kerül a felosztás vagy fordított 
felosztás napján, az alapul szolgáló eszköz jegyzési jog nélküli jegyzésének első napján vagy a kiválás 
napján, 

c) szavazati jog, ajánlati jog vagy az alapul szolgáló eszközzel kapcsolatos hasonló jogok: ha Ön szintetikus 
részvényre, részvény CFD-re vagy ETF CFD-re nyit pozíciót, nem gyakorolhatja a fent említett jogokat, 
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d) egyéb vállalati akciók: törekszünk arra, hogy a szintetikus részvény, részvény CFD vagy ETF CFD pozíciókat 
vagy az adott kereskedési számlát úgy tükrözzük, hogy az ilyen pozíció tükrözze az alapul szolgáló 
eszközökre vonatkozó pozíció pénzügyi szempontjait, 

e) A vállalati intézkedések hatással lehetnek az alapul szolgáló eszköz árfolyamára, és az alapul szolgáló 
tőzsdén a limit- vagy stop-megbízások törlését eredményezhetik. Ilyen esetben az adott eszközre vonatkozó 
összes limitmegbízást és stop-megbízást töröljük. Ilyen körülmények bekövetkezése esetén értesítjük Önt. 

6.30. Bizonyos körülmények között az alapul szolgáló tőzsdén a pénzügyi eszköz árfolyamának meghatározásához 
alapul szolgáló ügyletek vagy megbízások törlésre vagy visszavonásra kerülhetnek. Ilyen esetekben jogunkban 
áll elállni az Önnel kötött adott ügylettől. Ilyen esetben dokumentáljuk és átadjuk Önnek az ügylettől való 
elállásról szóló nyilatkozatot. Ezt az alapul szolgáló eszköz ügyletének az alapul szolgáló tőzsdén történő törlését 
vagy az attól való elállást követő napot követő két napon belül kell megtenni. 

6.31. Részvény CFD, ETF CFD, szintetikus részvény és OMI esetében a referenciaintézmény megtagadhatja az Ön 
megbízását tükröző megbízás feladásának lehetőségét a mögöttes tőzsdén, vagy visszavonhatja a már feladott 
megbízást a mögöttes tőzsdéről. Ez tőlünk független technikai okokból történhet. A megbízás benyújtásának 
megtagadása vagy visszavonása esetén az XTB törli az Ön megbízását, és amennyiben az megfelel a mögöttes 
tőzsdei kereskedési szabályoknak és a bróker által engedélyezett, az azonos paraméterekkel rendelkező 
megbízást újra elhelyezi a mögöttes tőzsdén, és ezzel egyidejűleg megfelelő nyilvántartást készít az Ön 
számláján, és értesíti Önt erről a helyzetről. 

6.32. Bizonyos esetekben, amikor szintetikus részvényekre, részvény CFD-kre vagy ETF CFD-kre vonatkozó limit vagy 
stop megbízásokat adnak le, a vonatkozó fedezetet a megbízás vagy az elidegenítés pillanatában blokkolhatjuk. 

6.33. Ha a szintetikus részvény, részvény CFD vagy ETF CFD alapját képező eszközt kivezetik az alaptőzsdéről, 
jogunkban áll lezárni egy ilyen szintetikus részvény, részvény CFD vagy ETF CFD nyitott pozícióját: 
• azon az utolsó kereskedési napon, amelyen az alapul szolgáló eszköz az alapul szolgáló tőzsdén jegyzett, 

olyan helyzetben, amikor a tőzsdéről való kivonást előre bejelentették. A pozíciót az aktuális piaci áron kell 
lezárni az alapul szolgáló tőzsde kereskedési szabályaival összhangban és az alapul szolgáló eszköz 
likviditásának figyelembevételével, 

• az alapul szolgáló eszköz tőzsdéről való kivezetését követően az Ügyfél pozíciójára vonatkozó fedezeti ügylet 
záróárán (a 2.8. pontban leírt ügynöki modellel összhangban). 

A pozíció lezárásáról a fent említett eljárás keretében értesítjük Önt. 
6.34. Ha egy olyan vállalat, amelynek részvénye egy szintetikus részvény vagy részvény CFD alapjául szolgáló 

eszközként szolgál, fizetésképtelenné válik, csődeljárást kezdeményeztek ellene, vagy más módon megszűnik, 
és az ilyen vállalat részvényeivel való kereskedést felfüggesztik, a fedezeti pozíció lezárása után (a 2.8. pontban 
leírt ügynöki modellel összhangban) lezárjuk az Ön nyitott pozícióját: 
a) ha az ügyfélnek long pozíciója van - a nullához legközelebbi áron. Ilyen esetben, ha a vállalat kifizetést 

teljesít a részvényesek számára, a végleges kifizetési összeggel megegyező összeget az Ügyfél kereskedési 
számláján kell könyvelni, 

b) ha az ügyfélnek short pozíciója van - a nullához legközelebbi áron. Ilyen esetben, ha a vállalat kifizetést 
teljesít a részvényesek számára, a végleges kifizetési összeggel megegyező összeggel meg kell terhelni az 
Ügyfél kereskedési számláját. 

6.35. Szintetikus részvényekkel, részvény CFD-kkel vagy ETF CFD-kkel való kereskedéskor tudomásul kell vennie, 
hogy egyes mögöttes eszközökkel való kereskedés átmenetileg felfüggesztésre vagy szüneteltetésre kerülhet. 
Ilyenkor előfordulhat, hogy Ön nem tud kereskedni, illetve nem tud megbízásokat vagy elidegenítéseket adni 
az ilyen szintetikus részvényekre, részvény CFD-kre vagy ETF CFD-kre vonatkozóan. Ilyen helyzetben az Ön 
megbízásai vagy elidegenítései törlésre kerülhetnek. 

6.36. Amikor Ön short pozíciót vesz fel szintetikus részvényekben, részvény CFD-kben vagy ETF CFD-kben, 
előfordulhat, hogy a hitelnyújtó partner visszavonja a short pozíció tartásának lehetőségét, vagy az alapul 
szolgáló eszközök visszaadását kéri. Ilyen esetekben a szintetikus részvényekben, részvény CFD-kben vagy 
ETF CFD-kben fennálló short pozícióját le kell zárnunk ahhoz, hogy a short pozíciót a partner számláján 
lezárhassuk. Ilyen helyzet akkor állhat elő, ha:  

- a tőzsdei shortolás szabályai megváltoztak, 
- a pénzügyi hatóságok különleges szabályokat vezetnek be a shortolásra vonatkozóan,  
- a hitelnyújtó szerződő fél visszavonja az adott mögöttes eszközre vonatkozó shortolás lehetőségét, 
- az adott mögöttes eszköz az alacsony likviditás, a magas hitelezési költségek vagy egyéb, rajtunk kívül álló 
körülmények miatt nehezen kölcsönözhetővé válik. 

6.37. Nem vagyunk felelősek a 6.30-6.36. pontokban leírt helyzetek által okozott károkért. Ilyen esetekben mindig a 
Megbízások Végrehajtási Szabályzatának megfelelően járunk el, hogy az Ön számára a legjobb eredményt érjük 
el. 

6.38. A szintetikus részvényekre, részvény CFD-kre vagy ETF CFD-kre vonatkozó shortra eladás elérhetősége tőlünk 
független tényezőktől függ, és napról napra változhat. Az adott pénzügyi eszközre vonatkozó short eladás 
aktuális státuszát az XTB weboldalán tesszük közzé. Ha Ön short pozíciót vesz fel bizonyos szintetikus 
részvényekre, részvény CFD-kre vagy ETF CFD-kre, akkor ezt a pozíciót az alapul szolgáló eszköz vagy az alapul 
szolgáló eszközön alapuló származtatott termék megfelelő short eladásával ellensúlyozzuk. Az ilyen ügyletek 
további költségeket generálhatnak az Ön számára az alapul szolgáló eszköz kölcsönvételével kapcsolatban, 
amelyek összegét nem tudjuk befolyásolni. A fent említett költségeket a kereskedési nap végén számítjuk fel. 
Ezek a kereskedési számlán Swap-pontok/Overnight finanszírozás néven jelennek meg, és jelentősen 
befolyásolhatják a szintetikus részvényekre, részvény CFD-kre vagy ETF CFD-kre vonatkozó rövid pozíciókért 
felszámított költségeket. A hitelfelvételi költséget figyelembe veszik az adott pénzügyi eszközre vonatkozó 
aktuális Swap Pontok/Overnight Finanszírozás értékének kiszámításakor. Ezek a költségek a kondíciós 
táblázatokban kerülnek feltüntetésre, azonban azonnali hatállyal módosulhatnak az alapul szolgáló eszköz 
hitelfelvételi költségeitől függően. 

 
 
 
Margin a tőzsdén kívüli piacon 
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6.39. Ön tranzakciót hajthat végre, és bizonyos esetekben megbízást is adhat be, feltéve, hogy a megbízás méretének 
megfelelő és a rendelkezésre álló likviditási szinttől függő fedezetet helyez el. 

6.40. A biztosíték összegét és értékét a kondíciós táblázatokkal összhangban kell meghatározni. A Margin összegét 
az Ügyfél adott kereskedési számláján kell zárolni. 

6.41. Az Ügyfél 6.16. pontban leírt módon lezárt ügyletének elszámolása megjelenik a vonatkozó kereskedési 
számlán. 

6.42. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a kereskedési számlán tartott eszközöket, különösen az adott 
pillanatban az Ön által tartott nyitott pozíciók tekintetében az adott számlán tartandó biztosítékot és a saját 
tőkét. 

6.43. A szintetikus részvényekre, részvény CFD-kre vagy ETF CFD-kre kötött vagy adott ügylet vagy megbízás 
megkövetelheti, hogy fedezeti ügyletet kössünk az alapul szolgáló eszközre az alapul szolgáló tőzsdén (vagy 
egynél több alapul szolgáló tőzsdén) vagy egy vagy több Partnerrel. Ezért amikor Ön megbízást ad vagy ügyletet 
köt szintetikus részvényekben, részvény CFD-kben vagy EFT CFD-kben, a jelen megállapodás alapján 
jogosultak vagyunk arra, hogy saját számlánkra felhasználjuk a kereskedési számláján elhelyezett, a szintetikus 
részvények névértékét vagy a fedezetet jelentő pénzeszközöket. Ennélfogva jogosultak vagyunk arra, hogy 
ezeket a pénzeszközöket átutaljuk a vállalati számlánkra és továbbadjuk a Partner részére. Erre azért van 
szükség, hogy a mögöttes tőzsdén vagy a Partnerrel történő megbízás vagy ügyletkötés céljából értékpapírt 
nyújthassunk be. Ezek a pénzeszközök továbbra is egyenlegként jelennek meg az Ön számláján.  

6.44. A fenti 6.43. pontban leírt módon a Partner részére átutalt, biztosítékul szolgáló pénzeszközöket visszautaljuk 
az Ön számlájára, amint Ön lezárja a Tranzakciót, vagy a Megbízása törlésre kerül vagy lejár. Ezt megelőzően 
levonjuk a Szerződés alapján esedékes összes díjat. 

 
 
Árak a tőzsdén kívüli piacon 

 
Általános feltételek 

6.45. A kereskedési napokon a pénzügyi eszközök árfolyamát rendszeresen a megfelelő mögöttes eszközök árai 
alapján jegyezzük. Ezeket az árakat a bankközi piacon vagy más pénzügyi piacon jegyzik, és a fent említett 
mögöttes eszközök kereskedési volumene a legmagasabb és leglikvidebb. Az Ügyfelek az ügyleteket az ügyleti 
rendszerben elérhető árakon kötik meg, figyelembe véve az összes Ügyfél számára elérhető, az egyes jegyzési 
ajánlatokhoz rendelt likviditást. Az ajánlati könyvet minden alkalommal frissítjük, amikor a tranzakciós 
rendszerben megjelenő árfolyam megváltozik. Ön tudomásul veszi, hogy minden egyes általa kötött ügylet 
csökkenti az adott Ajánlathoz rendelkezésre álló likviditást, és ha az adott vételi vagy eladási árhoz 
rendelkezésre álló teljes likviditás teljes egészében felhasználásra kerül, akkor a megbízáslistában 
rendelkezésre álló likviditással rendelkező következő vételi vagy eladási ár lesz a pénzügyi eszköz kötelező 
árfolyama, amelyre a 6.61 pont rendelkezései nem vonatkoznak.  

6.46. Az ügyleti árakat folyamatosan jegyzik a számlákon a következő intézmények által rendelkezésre bocsátott 
aktuális árak alapján: 
a) bankok, 
b) befektetési vállalkozások és brókerek, 
c) az alapul szolgáló eszközök és a származtatott eszközök piacai, 
d) neves információs ügynökségek. 

6.47. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az ügyleti árak ne térjenek el lényegesen a 
referenciaintézmények által valós időben rendelkezésre bocsátott alapul szolgáló eszközök áraitól. Az Ön 
kérésére nyilvánosságra hozzuk annak az adott intézménynek a nevét, amelynek árfolyama szolgált alapul a 
Pénzügyi Eszköz árfolyamának meghatározásához, amelyen Ön az Ügyletet végrehajtotta. Erre a jelen ÁSZF 
szerinti panaszkezelési eljárás keretében kerül sor. 

6.48. A Pénzügyi eszköznek az e fejezetben meghatározott módon meghatározott árfolyamát mindig kétoldalúan 
állapítjuk meg. Egyszerre tüntetjük fel a vételi árat és a megfelelő eladási árat. A vételi és eladási árfolyam 
közötti különbség képezi a Spreadet. 

6.49. Ön saját felelősségére és saját belátása szerint választja meg az ügylet típusát és az árat, amelyen az ügylet 
végrehajtására megbízást ad, kivéve, ha: 
a) Az XTB gyakorolja az ügylet lezárására vonatkozó, a megállapodás alapján rá ruházott jogokat, 
b) a Tranzakciót az ÁSZF 6.16. pontja szerint lezárják. 

6.50. A kereskedési napokon kívül más napokon nem jegyezzük a pénzügyi eszközök árát, nem fogadunk el 
tranzakciós megbízásokat, és nem hajtjuk végre az Ügyfél elidegenítéseit. A Kereskedési napokon kívüli 
napokon csak a Kondíciós táblázatokban meghatározott kiválasztott Pénzügyi eszközökre vonatkozó stop- és 
limitmegbízásokat fogadhatunk el egy kiválasztott kereskedési platformon. 

6.51. A pénzügyi eszközök árajánlatát a vonatkozó kereskedési számlán keresztül kell közzétenni.  
6.52. Ha az Ügyfél megbízásának mérete meghaladja a Kondíciós táblázatokban meghatározott maximális méretet 

(pl. a megbízás maximális értéke Lotban), jogosultak vagyunk további követelmények teljesítését kérni, 
valamint különleges feltételeket kínálni a tranzakcióra. Erről a tényről a megbízás leadásakor értesítjük Önt. Ön 
kizárólag saját belátása szerint fogadhatja el a felajánlott feltételeket.  

 
Fix Spread 

6.53. Bizonyos pénzügyi eszközökre a kondíciós táblázatokban meghatározott rögzített árfolyamrésszel történő 
jegyzés elvét alkalmazzuk. 

6.54. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ügyfelek előzetes értesítése nélkül megemeljük a rögzített Kamatfelárat. Ezt a 
következő körülmények között tehetjük meg: 
a) az adott mögöttes eszközök árfolyamának volatilitása a szokásosnál nagyobb, 
b) az adott alapul szolgáló eszköz piacán alacsony likviditás lépett fel, 
c) váratlan politikai vagy gazdasági események történtek; 
d) Vis maior események következtek be. 
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Változó szórás 
6.55. Bizonyos pénzügyi eszközök és bizonyos kereskedési számlák esetében az árjegyzés elvét alkalmazzuk egy 

változó Spread alkalmazásával, amely tükrözi az uralkodó piaci feltételeket és az alapul szolgáló eszközök 
árainak volatilitását. 

6.56. A változó kamatfelárral rendelkező pénzügyi eszközök esetében a kamatfelár folyamatosan változik, így 
tükrözve az uralkodó piaci feltételeket, a pénzügyi eszközök vagy az alapul szolgáló eszközök piacának 
likviditását.  

 
Azonnali végrehajtási árak (azonnali megbízás) 

6.57. Azonnali teljesítésű megbízás (azonnali megbízás) esetén Ön az ügyletet a megbízásban feltüntetett áron köti 
meg. Ha azonban a Pénzügyi eszköz ára a megbízás végrehajtási szabályzatában és a jelen ÁSZF-ben leírt 
módon változott, mielőtt Ön megkötötte volna az ügyletet, a megbízását elutasíthatjuk. 

 
Piaci végrehajtási árak (piaci megbízás) 

6.58. A kereskedési számlán feltüntetett, piaci teljesítésű pénzügyi eszközök árai csak tájékoztató jellegűek. Nincs 
garancia arra, hogy Ön az ügyletet ilyen áron fogja megkötni. Az az ár, amelyen az Ügyfél megbízását 
végrehajtjuk, az adott pillanatban általunk kínált legjobb áron alapul, anélkül, hogy az Ügyféltől további 
megerősítést kapnánk. A megbízás végrehajtását követően értesítjük Önt a piaci végrehajtással rendelkező 
pénzügyi eszköznek arról az áráról, amelyen Ön ténylegesen megköti az ügyletet. A végrehajtott ügylet árát a 
kereskedési számlán tüntetjük fel. 

6.59. Bizonyos ajánlatok, megrendelések, árak vagy tranzakciók törlésre vagy visszavonásra kerülhetnek olyan okok 
miatt, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ez azokra az ajánlatokra, megbízásokra, árakra vagy 
tranzakciókra vonatkozik, amelyek információs ügynökségektől, releváns piacoktól, adatszolgáltatóktól vagy 
partnerektől származnak, vagy amelyeket azok hajtanak végre, és amelyek alapján a pénzügyi eszköz piaci 
végrehajtással járó árát meghatározták. Ilyen esetekben jogunk van elállni az adott ügylettől. A fent 
meghatározott helyzetekben az elállási nyilatkozatot dokumentáljuk és a megbízás, ajánlat vagy ügylet 
visszavonását vagy törlését követő két napon belül eljuttatjuk az Ügyfélnek. Nem vállalunk felelősséget az e 
pontban leírt helyzetek által okozott károkért. 

6.60. A 6.57-6.59. pontokban leírt helyzet tipikus piaci esemény, és nem tekintendő a pénzügyi eszköz árfolyamának 
hibájaként. Ezért a 6.61-6.68. pontok nem vonatkoznak az ilyen helyzetre. 
 

Hibás jegyzések az OTC-piacon 
6.61. Az általunk az adott kereskedési számlán közzétett árfolyamok eltérhetnek az alapul szolgáló eszköz 

árfolyamától, és Ön ezúton tudomásul veszi ezt a tényt. A megállapodás egyéb rendelkezéseire is figyelemmel 
az ilyen árfolyam tévesnek tekinthető, és mindkét fél elállhat az ügylettől, vagy a felek az alábbiakban leírtak 
szerint módosíthatják a végrehajtott ügyletek feltételeit. Erre csak a következő helyzetekben kerülhet sor: 
a) az ügylet megkötésének időpontjában az általunk kínált pénzügyi eszköz (CFD, ETF CFD vagy szintetikus 

részvény kivételével) ára eltér az alapul szolgáló eszköznek az ügylet megkötésének időpontjában legalább 
két referenciaintézet által jegyzett árától, készpénzes eszközök esetében pedig legalább egy 
referenciaintézet által jegyzett árától. Az árnak az XTB megbízási könyvében az adott pénzügyi eszközre 
rendelkezésre álló első likviditási szint esetében több mint két Spreaddel, a következő likviditási szintek 
esetében pedig több mint három Spreaddel kell eltérnie, 

b) hiba történt a kereskedési platformon, és a tranzakció megkötésének pillanatában az általunk kínált és az 
ügyfél rendelkezésére bocsátott CFD, ETF CFD vagy szintetikus részvény ára jelentősen eltér az XTB által a 
szervezett piacon adott megbízás végrehajtási árától, az ügynöki modell feltételezései szerint, 

c) az ügylet megkötésének időpontjában a pénzügyi eszköz árfolyama, amennyiben az alapul szolgáló eszköz 
kriptovaluta, eltér az alapul szolgáló eszköz árfolyamától, amelyen az ügylet alapul; az árfolyamot az ügylet 
megkötésének időpontjában legalább két referenciaintézménynek kell jegyeznie, és az XTB megbízási 
könyvében az adott pénzügyi eszközre rendelkezésre álló első likviditási szint esetében több mint három 
Spreaddel, a következő likviditási szintek esetében pedig több mint négy Spreaddel kell eltérnie. 

6.62. Ha az ügyletet téves áron kötötték, a téves ár ellen kifogást emelő fél elállhat az ügylettől elállási nyilatkozat 
benyújtásával. Kérheti továbbá az ügylet feltételeinek kijavítását. Ha Ön az a fél, aki kifogást emel az ár 
helyességével kapcsolatban, az ügylettől való elállási nyilatkozat azzal a feltétellel érvényes, hogy az XTB 
haladéktalanul, de legkésőbb a fenti kifogások Ügyfél általi felvetésének napját követő 7 munkanapon belül 
tisztázza, hogy az ügylet ára hibás volt-e vagy sem. Ezt legalább két referenciaintézet árajánlatai alapján kell 
eldönteni, készpénzes eszközök esetében pedig legalább egy referenciaintézet árajánlatai alapján. Az Ön által 
kézbesített elállási nyilatkozat csak akkor lép hatályba, ha megerősítjük Önnek, hogy az ügylet ára téves volt.  

6.63. Az ügylettől való elállás vagy annak feltételeinek javítása érdekében a felek az ÁSZF 10. fejezetében 
meghatározott módon, elektronikus levélben nyújtják be egymásnak a vonatkozó nyilatkozatokat. Az ügylet 
feltételeinek kijavítására tett ajánlat megszűnik, ha a másik fél azt indokolatlan késedelem nélkül nem fogadja 
el. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a másik fél nem fogadja el az ügylet feltételeinek kijavítására 
vonatkozó ajánlatot. Az ügylet feltételeinek kijavítására vonatkozó ajánlatot az azt benyújtó fél bármikor 
visszavonhatja, mielőtt azt a másik fél elfogadja. Ha az egyik fél megtagadja az ügylet kijavítására tett ajánlat 
elfogadását, vagy arra nem válaszol indokolatlan késedelem nélkül, a másik fél jogosult az ügylettől a 6.62. 
pontnak megfelelően elállni. 

6.64. Az ügylettől való, a 6.62. pont szerinti elállás eredményeként kiigazítjuk az adott egyenleget és egyéb 
nyilvántartásokat az érintett számlákon, és az Ügyfél által az ügylet megkötése előtt fennálló állapotot rögzítjük 
a hibás áron. Amennyiben a visszavonás egy nyitott pozíciót lezáró ügyletre vonatkozik, a visszavonás 
visszaállítja a nyitott pozíciót, és a vonatkozó számlák vonatkozó egyenlegét és egyéb nyilvántartásait úgy 
módosítja, hogy azok azt az állapotot tükrözzék, amely akkor állt volna fenn, ha a pozíciót soha nem zárták 
volna le. 

6.65. Az ügylet feltételeinek korrekciója a vonatkozó számlák vonatkozó egyenlegének és egyéb nyilvántartásainak 
kiigazítását jelenti, hogy az tükrözze azt az összeget és állapotot, amelyet az adott számlán akkor rögzítettek 
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volna, ha az ügyletet piaci áron kötötték volna meg. A piaci árat az ÁSZF 6.62. pontjában meghatározott módon 
kell meghatározni. 

6.66. Nem vagyunk felelősek az Ügyféllel szemben a téves ár által okozott károkért, ha az árhibát olyan körülmények 
okozták, amelyekért az általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint nem vagyunk felelősek, valamint olyan 
helyzetben, amikor az Ügyfél tudott a téves árról, vagy könnyen értesülhetett volna róla. 

6.67. A következő körülmények különösen kívül esnek az ellenőrzésünkön: 
a) harmadik fél által elkövetett hibákért vagy mulasztásokért az XTB nem felelős, különösen a pénzügyi 

intézmények által szolgáltatott hibás adatokért, amelyek alapján az XTB meghatározza a pénzügyi eszközök 
árait, 

b) Vis maior események. 
6.68. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a pénzügyi eszközöknek a kereskedési platformon elérhető 

grafikonon feltüntetett árai nem tartalmaznak bizonyos piaci árakat, amelyeken az ügyfélmegbízásokat 
végrehajtják. Ez a Kereskedési Platform által egy adott időegységben feldolgozott adatok mennyiségének 
korlátozásából adódik. A fent leírt helyzet bekövetkezésének kockázata nagyobb a mögöttes eszköz piaci 
árfolyamának fokozott volatilitása vagy a vonatkozó gazdasági adatok közzététele idején. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a grafikonok a lehető legpontosabban tükrözzék azokat az árakat, amelyeken a 
megbízásokat végrehajtják. Egy megbízás olyan áron történő végrehajtása vagy aktiválása, amely nem 
szerepel a grafikonon, nem jelenti azt, hogy a megbízást téves áron vagy a szokásos piaci feltételek mellett 
hajtották végre. 

 
Az ügyletek téves áron történő ismételt megkötésének megakadályozása 

6.69. Ha az Ön Tranzakciói alapján azt tapasztaljuk, hogy az ilyen Tranzakciókat ismételten téves árakon kötik, az 
ÁSZF egyéb rendelkezései ellenére fenntartjuk a jogot, hogy: 
a) azonnali hatállyal felmondja a megállapodást, 
b) azonnali hatállyal lezárhatja az Ügyfél bármely kereskedési számláját.  
A felek megerősítik, hogy ilyen esetben a megállapodás az adott kereskedési számla tekintetében megszűnik, 
és a megállapodás azonnali hatályú felmondására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.  

6.70. A 6.69. pont különösen azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor az Ügyfél szándékosan, szoftver segítségével 
vagy más módon olyan gyakorlatot alkalmaz, amely ismételten kihasználja az alábbiakat: árcsúszások, 
árkésések, késedelmek a megbízás teljesítésében, valamint bármely más olyan helyzet, amikor a pénzügyi 
eszköz ára az ügylet megkötésének pillanatában bármilyen módon eltér az alapul szolgáló eszköz árától. 
 
 

7. Szervezett piaci (OMI) ügyletek 
7.1. A megállapodás feltételei szerint a kereskedési platformon keresztül továbbított utasításoknak megfelelően az 

Ön számlájára a szervezett piacon OMI vételére vagy eladására vonatkozó megbízásokat hajtunk végre vagy 
fogadunk és továbbítunk. 

7.2. A Megállapodással összhangban az Ön megbízásait az adott piacon közvetlenül vagy egy bróker szolgáltatásait 
igénybe véve hajtjuk végre. 

7.3. Azonosíthatjuk: 
a) az adott OMI, amelynek kereskedésében részt veszünk; 
b) az egyes Megbízások és Utasítások elfogadásának egyedi feltételei (különösen a jelentős mennyiségekre 

vonatkozó Megbízások vagy a piaci áraktól jelentősen eltérő árkorlátozású Megbízások). 
7.4. A szolgáltatások nyújtását részben vagy egészben azonnali hatállyal felfüggeszthetjük egy adott piac vagy egy 

adott OMI tekintetében. Erre különösen az alábbi pontokban leírt helyzetekben kerülhet sor. Az ilyen helyzeteket 
olyan körülményeknek kell előidézniük, amelyekért az XTB nem felelős: 
a) Az OMI-t felfüggesztették vagy az adott piacot bezárták, 
b) a bróker, letétkezelő, piacműködtető vagy elszámolóház csődöt vagy felszámolást jelentett, vagy az ilyen 

jogalannyal kötött megállapodás megszűnt, 
c) a távközlési rendszerek, szoftverek, informatikai hardverek vagy rendszerek meghibásodása történt, ami 

megakadályozza a kereskedés lebonyolításához használt informatikai rendszerek megfelelő működését, 
d) az internetkapcsolat megszakadása harmadik fél tevékenysége vagy a kapcsolat túlterhelése miatt 

következett be, 
e) a bróker, a letétkezelő, a piacműködtető vagy az elszámolóház olyan üzemzavarai vagy hibái merültek fel, 

amelyek átmenetileg megakadályozzák az XTB által nyújtott szolgáltatások megfelelő nyújtását. 
7.5. Törekszünk arra, hogy előzetesen értesítsük Önt a 7. pontban felsorolt korlátozásokról.4 
7.6. A kondíciós táblázatokban meghatározott jutalékok és díjak összegei a jelen Általános Szerződési Feltételekkel 

összhangban időszakosan módosíthatók. Az egyes piacokon történő szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan egyéb 
költségek és adók is felmerülhetnek, amelyek az Ügyfelet terhelik, és az XTB-n keresztül fizetendők. 

7.7. Az Ön kérésére ésszerű általános tájékoztatást nyújtunk az adott OMI szerinti jogokról, az adott piacon 
alkalmazandó szabályokról és szokásokról, valamint az Ön eszközeinek leltározására vonatkozó szabályokról és 
az eszközök letétkezelő általi őrzésére vonatkozó elvekről. Ezeket az információkat az általunk megbízhatónak 
ítélt forrásokból szerezzük be. Nem vállalunk azonban felelősséget az ilyen információkban található hibákért 
vagy pontatlanságokért, amennyiben ezek olyan körülményekből erednek, amelyekért az XTB nem felelős. 

7.8. Ha az alkalmazandó jog szerint bármely jog vagy kötelezettség teljesítése, illetve bármely más szükséges 
intézkedés az Ügyfél személyes adatainak vagy az Ügyfélre vonatkozó, a letétkezelő, bróker, piacműködtető, a 
piaci információk terjesztését végző klíringházi adatforgalmazó vagy más harmadik személy üzleti titkát képező 
információknak a szolgáltatását igényli, az XTB köteles ezeket az információkat megadni. A jelen megállapodás 
aláírásával Ön ehhez hozzájárulását adja. 

7.9. A megfelelő bejegyzéseket az Ön kereskedési számláján a megfelelő elszámolóháztól, piacműködtetőtől, 
letétkezelőtől vagy brókertől kapott igazoló dokumentumok vagy információk alapján végezzük el. 

7.10. Az Ügyfél valamennyi ügyletét, kötelezettségét, jogát és követelését az ilyen ügyletek és a birtokolt OMI-k 
alapján az adott piacon az adott elszámolóház, piacműködtető vagy letétkezelő által követett alkalmazandó 
jogszabályokkal és szokásokkal összhangban kell egyeztetni. 
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7.11. Nem vállalunk felelősséget a 7.9 pontban említett információk átadásának a Letétkezelő vagy a Bróker által 
okozott késedelméért, ha a késedelmet olyan körülmények okozzák, amelyekért az XTB az általánosan 
alkalmazandó jog alapján nem felelős. 

7.12. Az Ön megbízásai alapján végrehajtott ügyletek elszámolása az ilyen ügyletekre vonatkozó elszámolási 
időpontban történik azon a piacon, amelyen az ügyletet megkötötték, az időzónák és az XTB munkaidejének 
eltéréseiből adódó időeltolódások figyelembevételével. 

7.13. A gyűjtőszámlán tartott OMI-k esetében a tranzakciókat az XTB által az ügyfelek számlájára vásárolt pénzügyi 
eszközök tartásáért felelős bróker és letétkezelő szolgáltatásainak igénybevételével kell elszámolni. 

7.14. Nem vállalunk felelősséget a megkötött Tranzakciók, Utasítások vagy Megbízások idő előtti elszámolásából 
eredő veszteségekért, ha az elszámolási késedelem az XTB-nek nem felróható okokból következik be. A 
késedelem okainak kiküszöbölését követően az XTB vállalja a megkötött Tranzakciók időben történő 
elszámolását. 

7.15. Ha az Ön megbízását vagy utasítását a megbízásban meghatározott feltételeknél kedvezőbb feltételekkel 
hajtottuk végre, a többletet jóváírjuk az Ön számláján. 

7.16. OMI vásárlása esetén a tranzakcióból eredő kötelezettségeinek megfelelő összeggel megterheljük az Ön 
kereskedési számláját. Erre azonban legkorábban akkor kerül sor, amikor a piacműködtetőtől, brókerétől vagy 
letétkezelőjétől megkapjuk az ügylet visszaigazolását, és bizonyos esetekben az érintett elszámolóház általi 
kiegyenlítést követően. Az összeget az alapul szolgáló pénznemben kell kifejezni, és az XTB árfolyamán kell 
kiszámítani. 

7.17. Ha Ön OMI eladására ad megbízást, akkor az érintett OMI-t a kereskedési számlán zároljuk. 
7.18. OMI eladási megbízás esetén jóváírjuk az Ön kereskedési számláján a Tranzakció alapján Önnek járó összegek 

ellenértékét, levonva az alkalmazandó díjakat, jutalékokat és költségeket. Ez azonban legkorábban akkor 
történik meg, amikor a piacműködtetőtől vagy brókertől megkapjuk az OMI eladási ügylet visszaigazolását, és 
bizonyos esetekben az érintett elszámolóház általi elszámolást követően. Az Önt megillető összeget az alapul 
szolgáló pénznemben kell kifejezni, és az XTB árfolyamán kell kiszámítani. 

7.19. A megrendelésnek különösen a következőket kell tartalmaznia: 
a) az Ügyfél Kereskedési számlájának keresztneve, vezetékneve (név és cégnév) és száma, 
b) a megrendelést benyújtó személy azonosítása, 
c) a megrendelés benyújtásának dátuma és időpontja, 
d) a rendelet hatálya alá tartozó OMI-k típusa és száma, 
e) az a piac, amelyen a megbízást végre kell hajtani, 
f) a megbízás tárgyának azonosítása (OMI vásárlása vagy eladása), 
g) a megrendelés benyújtásának konkrét célja, 
h) a Rend érvényességi ideje, 
i) a megbízás végrehajtásának feltételei, ha vannak ilyenek, 
j) egyéb szükséges paraméterek az alkalmazandó joggal összhangban. 

7.20. A Feltételek táblázatban meghatározhatjuk a megbízások, utasítások vagy tranzakciók maximális és minimális 
értékét, mennyiségét vagy méretét. Nem fogadjuk el, illetve töröljük és érvénytelennek minősítjük az Ügyfél 
olyan megbízásait vagy utasításait, amelyek meghaladják vagy meghaladnák az ebben a pontban említett 
értékeket, volumeneket vagy méreteket. 

7.21. Nem gyakorolhatjuk az Ügyfél megbízását, ha: 
a) a hatóságok, a piacműködtetők, az elszámolóházak, a bróker vagy a letétkezelő az alkalmazandó joggal 

összhangban korlátozásokat írnak elő, 
b) a kereskedési számla az Ügyfél kérésére zárolásra kerül, 
c) Az OMI-ket az ügyfél által kötött egyéb megállapodások alapján zárolják, 
d) Az XTB nem működik az adott piacon vagy az adott pénzügyi eszköz tekintetében, 
e) az adott OMI-re vonatkozó megbízást a bróker vagy a piacműködtető nem fogadja el, 
f) az Ügyfél nem azonosította azt a piacot, amelyen a megbízást végre kell hajtani, 
g) a végzés végrehajtása az alkalmazandó jog megsértésével jár, 
h) a Szabad Margin szint nem elegendő a megbízás végrehajtásához. 
A 7.2 0b)-g) pontban említett esetekben Önt haladéktalanul értesítjük. 

7.22. A Megbízás tartalmazhat bizonyos további feltételeket az ügylet megkötésére vonatkozóan, amennyiben ezek 
a feltételek megfelelnek az alkalmazandó jognak és az Általános Szerződési Feltételeknek. 

7.23. Ha a megbízás nem határozza meg vagy helytelenül határozza meg a végrehajtás időpontját, a megbízás a 
következő szabad munkamenetben hajtható végre. 

7.24. További dokumentumok és információk benyújtását kérhetjük. Ezt akkor tesszük meg, ha az alkalmazandó 
joggal összhangban ilyen igény merül fel, és különösen, ha az ilyen információkat és dokumentumokat az 
elszámolóház, a piacműködtető, a letétkezelő vagy a bróker kéri. Kérhetjük Öntől a devizaátváltási engedély 
vagy hasonló dokumentum benyújtását, ha azt a vonatkozó jogszabályok megkövetelik. 

7.25. Ha a megrendelés vagy megbízás nem fogadható el vagy nem hajtható végre a jelen Általános Szerződési 
Feltételeknek megfelelően, erről a tényről haladéktalanul értesítjük Önt. 

7.26. A 7.2.0, 7.2. 3és 7.24. pontban említett információkat a kereskedési platformon vagy telefonon keresztül 
nyújtjuk az Ügyfeleknek. 

7.27. Nem vállalunk felelősséget abban az esetben, ha Ön nem kapta meg a 7.20, 7. 23és 7. pontban említett 
információkat24, ha rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtunk kapcsolatba lépni Önnel. 

7.28. Ha a megbízás több piacra bevezetett OMI-ra vonatkozik, és az Ügyfél megbízása nem határozza meg azt a 
piacot, amelyen a megbízást végre kell hajtani, a megbízást azon a piacon hajtjuk végre, amely lehetővé teszi 
az Ön számára a legjobb eredmény elérését, különösen a megkötött ügylet ára és költségei, a megbízás mérete, 
az ügylet megkötésének ideje és valószínűsége, valamint az ügylet elszámolásának ideje és valószínűsége 
tekintetében. 

7.29. A 7.27 pontban említett esetekben az ügylet visszaigazolásában tájékoztatjuk Önt arról, hogy a megbízást 
melyik piacon hajtották végre. 

7.30. Fenntartjuk és a kereskedési platformon keresztül az Ügyfelek rendelkezésére bocsátjuk azon piacok listáját, 
amelyeken a pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó megbízásokat végrehajtják. 
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7.31. A megbízás vagy utasítás fedezetéül szolgáló pénzeszközöket vagy pénzügyi eszközöket a kereskedési számlán 
kell zárolni, az alkalmazandó jogra is figyelemmel. A pénzeszközöket vagy pénzügyi eszközöket akkor is 
zároljuk, ha az alkalmazandó jog ezt megköveteli.  

7.32. Ha Ön pénzügyi eszközök vásárlására ad megbízást, akkor a kereskedési számláján rendelkeznie kell a 
megbízás értékének, a jutalékoknak vagy az adott piacon alkalmazandó egyéb díjaknak és költségeknek a 
fedezésére elegendő összeggel. 

7.33. Pénzügyi eszközök vagy egyéb tulajdonjogok értékesítésére vonatkozó megbízás csak olyan pénzügyi eszközök 
vagy jogok tekintetében adható ki, amelyek értékesíthetők. 

7.34. A megbízás teljesítése előtt ellenőrizzük, hogy elegendő pénzeszközzel vagy vagyonnal rendelkezik-e. Ha a 
megbízást nem fedezik teljes mértékben az Ügyfél kereskedési számláján rendelkezésre álló pénzeszközök, 
akkor az Ügyfél megbízását nem hajthatjuk végre, és részben vagy egészben törölhetjük azt. 

7.35. Ha a kereskedési számlán megkötött ügyletekből származó kiegyenlítetlen követelései vannak, ezeket 
felhasználhatja új ügyletek végrehajtására az alkalmazandó jog feltételei szerint. 

7.36. Az Ügyfél megbízásának maximális érvényességi ideje nem lehet hosszabb, mint az adott piacon az 
alkalmazandó jogszabályok szerint meghatározott maximális időtartam. A Megbízások maximális érvényességi 
idejét azonban az egyes piacokra vonatkozóan a Kondíciós táblázatokban eltérő maximális érvényességi időt is 
meghatározhatjuk. 

7.37. A megbízásokat a benyújtás sorrendjének megfelelően kell teljesíteni, kivéve, ha maga a megbízás másként 
rendelkezik. 

7.38. Az általunk kiadott megbízás átvételi visszaigazolása nem jelenti azt, hogy a megbízást a piacon végrehajtották. 
Nem vagyunk felelősek a megbízás elutasításáért, ha az olyan körülményekből ered, amelyekért az általánosan 
alkalmazandó jogszabályok szerint nem vagyunk felelősek.  

7.39. Az Ügyfél megrendelése érvénytelen, ha: 
a) az alkalmazandó jog szerint érvénytelennek minősül vagy érvénytelennek kellene minősülnie, 
b) a bróker vagy a piacműködtető elutasította vagy visszautasította,  
c) az adott piacon a megbízások elfogadására vonatkozó feltételek szerint - az Ügyfél megbízása, mivel nem 

áll összhangban ezekkel a feltételekkel, nem nyújtható be teljesítésre, 
d) a megbízást a megbízások beérkezési idején kívül nyújtják be az ülésen. 

7.40. Ha a megbízás még nem került végrehajtásra, akkor a megbízás törlésére vagy módosítására vonatkozó 
utasítást hajthatunk végre. Ha a megbízást részben hajtották végre, akkor a megbízás törlésére vagy 
módosítására vonatkozó utasítás csak a megbízás végre nem hajtott része tekintetében hajtható végre. 

7.41. Különösen a megbízás törlésére vagy módosítására vonatkozó utasítás nem hajtható végre, ha az adott piac 
alkalmazandó jogszabályai szerint nem fogadható el, vagy ha az ilyen utasítás végrehajtása lehetetlen. 

7.42. Ha az Ügyfélnek a Megrendelés törlésére vagy módosítására vonatkozó utasítását nem hajtják végre, ezért nem 
vállalunk felelősséget. Kötelesek vagyunk azonban erőfeszítéseket tenni az utasítás végrehajtása érdekében, 
figyelembe véve az Ügyfél érdekeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a 7.38-7.40. pontokban említett megbízásokat 
vagy utasításokat ne fogadjuk el, töröljük és érvénytelennek nyilvánítsuk. 

7.43. Felfüggeszthetjük az Ügyfelek megbízásainak elfogadását arra az időre, amíg az adott piachoz való 
hozzáférésünk felfüggesztésre kerül, vagy ha a bróker vagy a letétkezelő felfüggesztette a megbízások 
elfogadását vagy a megbízások vagy az elidegenítéseket olyan okok miatt, amelyekért nem vagyunk felelősek. 

7.44. Az Utasítások elfogadásában átmeneti korlátozásokat is bevezethetünk, ha az Ügyfelek utasításainak 
elfogadásához vagy nyilvántartásához használt informatikai infrastruktúránk műszaki karbantartása szükséges. 

7.45. Nem vagyunk felelősek a 7.42-7.43 pontokban említett megrendelés vagy utasítás elfogadásának 
felfüggesztéséből eredő veszteségekért, kivéve, ha a felfüggesztés olyan körülményekből ered, amelyekért az 
általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint felelősek vagyunk. 

7.46. Amennyiben az Ügyletek elszámolása az elszámolóházi bróker vagy a letétkezelő által olyan okból, amelyért 
nem vagyunk felelősek, késik, jogosultak vagyunk visszatartani az Ügyfélnek járó, még el nem számolt 
összegek kifizetését az adott Ügyletek elszámolásáig. 

7.47. A nyitott pozíciókat a FIFO (first in first out) elv alapján zárják, ami azt jelenti, hogy a nyitott pozíciókat a 
megnyitásuk időpontja szerint zárják, a legkorábban megnyitottal kezdve. 

7.48. Az OMI-t egy másik Ügyfél vagy más személy befektetési számlájára utaljuk át a Rendelkezés alapján és az 
alkalmazandó joggal összhangban. A tulajdonjog megváltozása esetén megköveteljük, hogy az OMI vagy a 
pénzeszközök átruházásának alapját feltüntető, általunk meghatározott formájú dokumentumokat csatolják a 
Rendelkezéshez. Visszatarthatjuk az Ön Elidegenítésének végrehajtását mindaddig, amíg Ön nem bocsátja 
rendelkezésünkre az összes általunk kért dokumentumot. 

7.49. Az OMI más számlára történő átutalását akkor is megtagadhatjuk, ha az Ügyfél kereskedési számláján 
elhelyezett pénzeszközök nem elegendőek az XTB-vel szembeni kötelezettségek teljes kielégítésére. 

7.50. Az Ügyfél olyan OMI-it vagy pénzeszközeit, amelyeken korlátozott tulajdonjogot alapítottak, vagy amelyek 
forgalomképessége korlátozott, csak az ilyen jogok vagy korlátozások fenntartása mellett adjuk át. A fenti 
szabály alól kivételt képez az a helyzet, amikor az alkalmazandó jog vagy az ilyen korlátozott tulajdonjog 
létesítésének vagy a pénzügyi eszközök forgalomképességének korlátozásának alapjául szolgáló jogviszony 
másként rendelkezik. 

7.51. A 7.45-7.49 pontok rendelkezéseit alkalmazzuk az OMI vagy pénzeszközök átutalására az Ügyfél kereskedési 
számlái között. 

7.52. A 7.55 pont rendelkezéseire is figyelemmel, az Ön kereskedési számláján az Ön OMI-jén vagy pénzeszközein 
fennálló kötelezettségek fedezetének létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos tevékenységeket végzünk. 

7.53. A 7.55 pontban említett tevékenységeket a Rendelkezés, a biztosíték alapításáról szóló megállapodás és a 
kötelezettség összegét meghatározó dokumentum alapján végezzük. 

7.54. A biztosíték lejártával vagy teljesítésével összefüggésben megszüntetjük az Ügyfél OMI-jének vagy a biztosított 
kötelezettségekhez létrehozott pénzügyi alapoknak a zárolását. Az Ügyfél OMI-je vagy pénzügyi alapjai 
zárolásának feloldására akkor kerül sor, ha a biztosíték alapításáról szóló megállapodásban előírt feltételek 
teljesülnek, vagy a hitelező nyilatkozata alapján. 

7.55. Ha a biztosíték alapításának alapjául szolgáló kötelezettségre vonatkozó dokumentumok vagy a biztosíték 
alapításáról szóló megállapodás alapján megállapítható, hogy azok nem felelnek meg az alkalmazandó jognak, 
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megtagadjuk a kötelezettségek biztosítékának alapításával kapcsolatos intézkedések megtételét. Az elutasítást 
írásban kell megtennünk, és azt meg kell indokolnunk. Ezt megelőzően lehetővé tesszük az Ön számára, hogy 
felvilágosításokat nyújtson. 

7.56. A 7.51 pontban említett intézkedések végrehajtását egy adott típusú OMI tekintetében akkor is 
megtagadhatjuk, ha a biztosíték létrehozása ellentétes lenne az alkalmazandó joggal. 
 

 
8. Összeférhetetlenség 

8.1. Bizonyos helyzetekben az XTB és az Ügyfél között összeférhetetlenség alakulhat ki. Ilyen helyzetek közé tartozik 
különösen az XTB és az Ügyfél közötti, tőzsdén kívüli piacon történő megbízások végrehajtása, ahol az 
összeférhetetlenség abból a tényből ered, hogy az XTB az Ügyfél által kötött ügylet egyik szerződő fele. 
Mindazonáltal megfelelő intézkedéseket teszünk az ilyen összeférhetetlenség hatásának minimalizálása 
érdekében. 

8.2. Az XTB összeférhetetlenséggel érintett részlegeit elkülönítik az ügyfelekkel közvetlenül együttműködő 
részlegektől (az úgynevezett "kínai falak" elve). Ez biztosítja az XTB pénzügyi termékeit kínáló részlegek 
függetlenségét azoktól a részlegektől, amelyek a termékek megfelelőségét értékelik az adott ügyfelek számára. 
A kereskedési osztály sem áll közvetlen kapcsolatban az XTB Ügyfeleivel. 

8.3. Az XTB szervezeti felépítése biztosítja, hogy az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló részlegek és az 
összeférhetetlenséget okozó tevékenységeket végző részlegek között korlátozott legyen a függőség. 

8.4. A Kereskedési Osztály alkalmazottai tartózkodnak attól, hogy a jelenlegi vagy várható piaci helyzetre 
vonatkozóan nyilvánosan nyilatkozzanak, és hogy részt vegyenek az XTB által közzétett jelentések és 
kommentárok elkészítésében. 

8.5. A Kereskedési Osztály munkatársai nem ismerhetik az Ügyfélnek az ügylet irányára vonatkozó szándékát. 
Ezeknek az alkalmazottaknak minden helyzetben be kell mutatniuk az adott pénzügyi eszköz vételi és eladási 
árfolyamát, figyelembe véve a Kondíciós táblázatokban meghatározott Spreadet. Az Ügyfél saját belátása 
szerint használhatja fel ezeket az információkat egy új pozíció megnyitásához vagy egy korábban megnyitott 
pozíció lezárásához. 

8.6. Az XTB alkalmazottai nem fogadhatnak el semmilyen ajándékot készpénzben vagy természetbeni juttatás 
formájában az ügyfelektől, potenciális ügyfelektől vagy harmadik felektől. Kisebb ajándékok elfogadása csak 
akkor megengedett, ha az megfelel az XTB összeférhetetlenségi politikájának. 

8.7. Az XTB alapvető magatartási szabályairól összeférhetetlenség esetén az XTB S.A. honlapján az 
Összeférhetetlenségek kezelésének általános elveiről szóló tájékoztatóban található 
részletes tájékoztatás. Az Ügyfél ezúton hozzájárul ahhoz, hogy ezt a tájékoztatást az XTB honlapján keresztül 
kapja meg. Az Ügyfél kérésére tartós adathordozón további tájékoztatást nyújtunk az Ügyfélnek az 
összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó politikáról. 

8.8. Ha a szerződés megkötése után érdekellentét merül fel, erről haladéktalanul értesítjük Önt, és tartózkodunk a 
brókertevékenységtől mindaddig, amíg nem kapunk kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ön folytatni 
kívánja az együttműködést, vagy fel kívánja bontani a szerződést. 

 
 

9. Függetlenség 
9.1. A Rendelkezés vagy a Megrendelés az Ügyfél önálló döntésének minősül, amelyet kizárólag saját belátása 

szerint és saját felelősségére kell meghoznia, hacsak az XTB-vel kötött megállapodás másként nem rendelkezik. 
9.2. Nem vállalunk felelősséget az Ön döntéseinek következményeiért. Ide tartoznak azok a Rendelkezések vagy a 

leadott Megbízások is, amelyek esetében Ön az XTB-től, az XTB alkalmazottjától vagy az XTB nevében vagy 
megbízásából eljáró személytől kapott kommentár, javaslat, ajánlás vagy információ alapján hozta meg 
döntését, kivéve, ha az ilyen felelősség az általánosan alkalmazandó jogszabályokból ered. 

 
10. Jelentések és levelezés 

10.1. Folyamatosan hozzáférést biztosítunk az Ügyfelek számára a kereskedési számlán keresztül minden olyan 
információhoz, amely szükséges annak meghatározásához: 
a) a vonatkozó számlák egyenlege, 
b) a jelenleg alkalmazott Margin összege, 
c) a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos nyitott és lezárt ügyletek aktuális listája, 
d) az Equity, 
e) a szabad árrés, 
f) a szintetikus készletek névértékének összege; 
g) a pénzügyi instrumentumok értéke; 
h) a benyújtott megrendelések paraméterei. 
Közvetlenül azután, hogy az Ügyfél végrehajtott egy tranzakciót vagy adott kereskedési számlán tranzakciós 
megbízást adott, a végrehajtott tranzakcióról a megfelelő visszaigazolást generáljuk, amelyet valós időben 
megjelenítünk az adott kereskedési számlán, és az XTB bizonyítási célból archivál. 

10.2. Adóelszámolás céljából vagy az alkalmazandó jogban előírtak szerint további jelentéseket és igazolásokat 
adhatunk az Ügyfélnek. 

10.3. Közvetlenül a megbízás végrehajtását követően, de legkésőbb a megbízás végrehajtásának napját követő 
munkanap végéig tartós adathordozón (pl. e-mailben) tájékoztatjuk az ügyfelet a végrehajtás részleteiről. 
Kérésére a megbízás aktuális státuszáról is tájékoztatást adunk. 

10.4. Negyedévente egyszer tartós adathordozón (pl. e-mailben) kimutatást küldünk Önnek a tárolt pénzügyi 
eszközökről és pénzeszközökről. Az Ön kérésére az előző mondatban említett kimutatást negyedévente egy 
alkalomnál gyakrabban is rendelkezésre bocsátjuk, de ebben az esetben a Kondíciós táblázatokban 
meghatározott díjat számítunk fel.  
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10.5. Évente legalább egyszer tartós adathordozón (pl. e-mailben) tájékoztatjuk Önt az általunk nyújtott 
brókerszolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült költségekről és díjakról. Ezeket az információkat a 10.4. 
pontban említett kimutatásokkal együtt is megadhatjuk. 

10.6. Az Ön kérésére egyszeri alkalommal, díjmentesen, nyomtatott formában átadjuk Önnek az általunk kínált 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumokat (az úgynevezett 
"KID-eket"), amelyeket a szerződés megkötése előtt elektronikus formában kap meg. 

10.7. Bármely időszakra vonatkozóan készíthetünk nyomtatott formában kimutatást az Ön kereskedési számláján 
nyilvántartott tranzakciókról. Az ilyen szolgáltatás a Kondíciós táblázatokban meghatározott díjköteles. 

10.8. Az Ügyfél köteles kellő gondossággal eljárni, folyamatosan figyelemmel kísérve a kereskedési számlán rögzített 
tranzakciók feltételeit, és köteles haladéktalanul értesíteni az XTB-t minden ellentmondásról.  

10.9. A 14. fejezet rendelkezéseire is figyelemmel, levelezünk Önnel közönséges postai úton, elektronikus levélben, 
az Ügyfélszolgálati Irodán belüli belső elektronikus levélben vagy más elektronikus kommunikációs eszközzel. 
A levelezés magában foglalja az Ügyfél részére nyújtott brókerszolgáltatásokkal kapcsolatos információk 
átadását is. A felek megállapodnak abban, hogy a pénzügyi eszközökkel való kereskedéssel vagy az XTB által 
végzett egyéb tevékenységekkel kapcsolatos szándéknyilatkozatokat vagy egyéb nyilatkozatokat a felek 
elektronikus formában is benyújthatják. A részére nyújtott brókerszolgáltatással kapcsolatos információkat 
haladéktalanul meg kell adni, kivéve, ha az ÁSZF vagy a Szerződés másként rendelkezik. Amennyiben az 
általánosan alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, az információkat tartós adathordozón adjuk át Önnek. 

10.10. Az ÁSZF-ben meghatározott esetekben, valamint egyéb esetekben, amikor szükségesnek tartjuk, 
levelezésünket ajánlott levélben vagy futárszolgálattal kézbesítjük. 

10.11. Az ügyfelek kötelesek megismerni az XTB-től kapott valamennyi levelet. 
10.12. Az XTB által az Ügyfélnek küldött bármely levelet az alábbi határidők lejártával kézbesítettnek kell tekinteni: 

a) ajánlott küldemény esetén - a kézbesítéskor, 
b) elektronikus levél esetén a küldéstől számított 1 (egy) nap elteltével, 
c) az Ügyfélszolgálati Iroda belső elektronikus levelezése esetén - a küldéstől számított 1 (egy) nap elteltével, 
d) futárszolgálat esetén a kézbesítéskor. 

 
 

11. Vis maior 
11.1. Vis maior alatt olyan helyzetet értünk, amelyben az XTB-nek fel nem róható események miatt az XTB vagy az 

Ügyfél kereskedési számlájának az ÁSZF-ben meghatározott elveknek megfelelő működése nem lehetséges. 
Vis maior alatt különösen a következőket kell érteni: 
a) zavargások vagy sztrájkok, áramkimaradás, tűz, kommunikációs zavarok, katasztrófák, fegyveres 

konfliktusok, 
b) terrortámadással kapcsolatos események, 
c) az XTB Irodáinak megsemmisülése vagy olyan körülmények, amelyek ellehetetlenítik az operatív 

tevékenységünket, 
d) az informatikai rendszerek meghibásodása, amelyért az XTB nem vállal felelősséget, 
e) a számítógépes eszközök meghibásodása, az informatikai rendszerek megfelelő működésének 

akadályozása, amelyért az XTB nem vállal felelősséget, 
f) az internetkapcsolat hiánya az internetszolgáltató meghibásodása vagy a kapcsolat túlterheltsége miatt, 
g) a távközlési rendszerek meghibásodása, amelyért az XTB nem vállal felelősséget.  

11.2. Vis maior esetén nem vagyunk felelősek az Ügyféllel szemben semmilyen akadályoztatásért, késedelemért vagy 
az ÁSZF rendelkezései által az XTB-re rótt kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért. 

 
12. Jutalékok és díjak 

12.1. Jogunk van jutalékokat és díjakat felszámítani az általunk nyújtott szolgáltatásokért. 
12.2. A jutalékokra és díjakra vonatkozó részletes információkat a kondíciós táblázatokban kell meghatározni. 

 
13. Felelősség és téves árak 

13.1. Nem vállalunk felelősséget az Ön Elrendeléseinek végrehajtása következtében esetlegesen felmerülő 
veszteségekért. 

13.2. Nem vállalunk felelősséget az adatátvitel megszakításai vagy késedelmei miatt esetlegesen felmerülő elmaradt 
nyereségért vagy veszteségekért, feltéve, hogy ezek nem a mi hibánkból következtek be. Különösen nem 
támaszthat semmilyen követelést az XTB-vel szemben, ha az Ön műszaki infrastruktúrájának működési hibája 
miatt nem tudott Tranzakciós megbízást vagy Rendelkezést adni, vagy nem tudott információt szerezni a 
Számláival kapcsolatban. 

13.3. Ön felelős a kereskedési platformhoz való hozzáféréshez használt szoftverrendszerek (beleértve a 
mobilalkalmazást és az operációs rendszer verzióját) rendszeres felülvizsgálatáért és frissítéséért. Ön 
tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása befolyásolhatja a Kereskedési Platform megfelelő működését az Ön 
eszközén, és veszteségekhez vagy nyereségkieséshez vezethet. 

 
14. Ügyfelek panaszai 

14.1. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panaszt tehet: 
a) személyesen: 

• írásban, az XTB weboldalán erre a célra rendszeresített papír alapú panasztételi űrlapon, 
• szóban, az XTB irodájában, az XTB panaszok fogadására jogosult munkatársa által jegyzőkönyvbe 

foglaltan, 
b) telefonon, az XTB által rendelkezésre bocsátott telefonszámon, amelyet kifejezetten a panaszok 

bejelentésére szolgáló számként jelöltek meg, 
c) postai úton, az XTB irodájának címére küldött levélben, az XTB honlapján erre a célra rendelkezésre 

bocsátott panaszbejelentő űrlapon, 
d) az Ügyfélszolgálati Irodában erre a célra rendelkezésre álló elektronikus panaszbejelentő űrlapon. 
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14.2. A panasz benyújtásával kapcsolatos nyomtatványok és elérhetőségi adatok, beleértve a telefonszám(ok)at is, 
az XTB honlapján elérhetővé tett Panaszbeadási útmutatóban szerepelnek. 

14.3. A panasznak tartalmaznia kell: 
a) az Ön azonosítását lehetővé tevő adatok, amelyek megfelelnek a Szerződés megkötésekor vagy annak 

bármely későbbi módosításakor megadott adatoknak, 
b) a probléma rövid leírása, 
c) a probléma előfordulásának időpontja, 
d) a számla száma, 
e) pontos kérés, 
f) a kifogásolt végzés vagy ügylet száma. 

14.4. Ha a panasz tartalma kétségeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is a panasz jellege, kérhetjük 
Önt további információk benyújtására vagy pontosításra. Ha nem orvosolja a panasz hiányosságait, a panaszt 
elutasíthatjuk. 

14.5. A 14.3. pontban felsorolt elemek bármelyikének hiánya a panasz megválaszolására rendelkezésre álló határidő 
megszakítását eredményezi mindaddig, amíg a panaszt a hiányzó elemekkel ki nem egészítik. A panasz 
kiegészítése után a válaszadási határidő újra kezdődik. 

14.6. Az Ön kérésére visszaigazoljuk a panasz beérkezését.  
14.7. Késedelem nélkül kivizsgáljuk a panaszát kiváltó helyzetet, és legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 

napon belül megvizsgáljuk azt. A panaszra írásban vagy tartós adathordozón válaszolunk. Ezt csak akkor 
tehetjük meg elektronikus levélben, ha az Ügyfél ezt kéri. Különösen bonyolult esetekben, amikor a panasz 
ilyen határidőn belüli kezelése lehetetlen, tájékoztatást nyújtunk Önnek, többek között: 
a) a késedelem okainak magyarázata, 
b) azon körülmények megjelölése, amelyeket a panasz megoldásához meg kell állapítani, 
c) a panasz megoldásának és a panaszra adott válasznak a várható időpontja, amely nem haladhatja meg a 

panasz kézhezvételétől számított 60 napot. 
A fenti szakasz rendelkezése nem alkalmazandó, ha a panaszt a 6.62. szakasz rendelkezései szerint nyújtották 
be. 

14.8. A panaszt írásban meghatalmazott meghatalmazott útján is benyújthatja. 
14.9. A szabálytalanságok feltárása után azonnal benyújtott panasz megkönnyíti és felgyorsítja azok gondos 

megoldását, kivéve, ha ez nem releváns a panaszkezelési eljárás szempontjából.  
14.10. Önnek joga van fellebbezni az XTB döntése ellen. A fellebbezésre vonatkozó eljárás és határidők ugyanazok, 

mint a panasz esetében. Ha a panaszának elutasítását az Ön fellebbezése után is fenntartjuk, nem vizsgálunk 
további fellebbezéseket, amíg nem kapunk olyan új, releváns információt, amely az adott ügyben hozott döntés 
megváltoztatásához vezethet. 

14.11. Azok a fogyasztók, akik az XTB-vel elektronikus úton kötöttek szerződést, vitájukat a 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető európai online vitarendezési (ODR) platformon keresztül 
rendezhetik, ahol részletes információk találhatók a platform működésére vonatkozó szabályokról. 

14.12. Az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően az Ügyfél jogosult az illetékes bírósághoz fordulni. Az illetékes bíróság ilyen 
esetekben az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes bíróság. Ez vonatkozik azokra a helyzetekre is, amikor az Ügyfél 
nem elégedett az XTB-nek az általa benyújtott panasszal kapcsolatos döntésével. 

14.13. A természetes személyek a pénzügyi ombudsmanhoz fordulhatnak az ügy felülvizsgálatát kérve. A fogyasztók 
továbbá az alkalmazandó joggal összhangban ingyenes fogyasztói tanácsadást kérhetnek a fogyasztói jogok 
védelmében érintett szervezetektől vagy hatóságoktól. 

 
15. Engedélyek 

15.1. Ön jogosult meghatalmazottakat kijelölni, akik jogosultak a Szerződés megkötésével, módosításával, 
megszüntetésével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely tevékenység végrehajtására.  

15.2. Az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően Ön kizárólag írásban, az XTB által felhatalmazott 
személy jelenlétében adhat meghatalmazást, illetve vonhatja vissza azt. Ez a személy köteles megerősíteni a 
meghatalmazásban szereplő adatokat, valamint az Ügyfél és meghatalmazottja aláírásának hitelességét.  

15.3. A 15.2. pontban említett követelmény nem vonatkozik a közjegyző által hitelesített aláírással vagy közjegyzői 
okirat formájában írásban adott meghatalmazásokra. Ahhoz azonban, hogy a fenti módon adott meghatalmazás 
érvényes legyen, ahhoz közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt kell csatolni.  

15.4. A meghatalmazott csak akkor jelölhet ki további meghatalmazottakat, ha ezt a meghatalmazás tartalma 
kifejezetten lehetővé teszi.  

15.5. A meghatalmazás az XTB-vel szemben az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor hatályát veszti:  
a) a meghatalmazás visszavonása az Ügyfél vagy meghatalmazottja által,  
b) Az ügyfél vagy meghatalmazottja halála,  
c) az Ügyfél jogi személyiségének elvesztése, ha az Ügyfél jogi személy. 

 
16. Záró rendelkezések 

16.1. Az ÁSZF elfogadásával Ön elfogadja, hogy jogosultak vagyunk az Ön és az XTB között telefonon vagy bármely 
más kommunikációs eszközzel, különösen elektronikus levelezéssel folytatott valamennyi beszélgetést 
rögzíteni. Ön elfogadja továbbá, hogy jogunkban áll az ilyen felvételeket és feljegyzéseket bizonyítékként 
felhasználni a felek közötti vitás esetekben. Kérésére a beszélgetésekről készült felvételek és egyéb levelezések 
másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A levelezésről és egyéb levelezésről készült felvételek másolatait a 
beszélgetés vagy egyéb levelezés időpontjától számított 5 évig megőrizzük és archiváljuk. 

16.2. A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a személyes adatok védelmére és a pénzmosás 
elleni szabályozásnak megfelelően gyűjtjük és tároljuk. 

16.3. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adataira támaszkodhatunk, tárolhatjuk és feldolgozhatjuk azokat a 
Szerződés teljesítése céljából, beleértve, de nem kizárólagosan az Ügyféllel való kapcsolattartást, a Számlák 
karbantartását, a tartozások behajtását, a kérelmek feldolgozását, a kockázatértékelést, az alkalmazandó 
jogszabályoknak való megfelelés biztosítását, a termékek és szolgáltatások fejlesztését és elemzését. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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16.4. Ha Ön nem teljesíti az Önnel szemben fennálló kötelezettségeit, felszólítjuk Önt, hogy a felszólításban 
meghatározott határidőn belül elégítse ki követeléseinket. Ez a vita békés rendezésére tett kísérletnek minősül. 
Jogunkban áll a megadott határidőn belül ki nem elégített követeléseket bírósági vagy végrehajtási eljárás útján 
érvényesíteni.  

16.5. Szolgáltatásaink és Kereskedési Platformjaink folyamatos fejlesztése érdekében bizonyos Ügyfelek számára 
lehetővé tesszük, hogy önkéntesen részt vegyenek bizonyos, fejlesztés alatt álló szolgáltatások és technológiák 
tesztelési időszakaiban (a továbbiakban: "Béta szolgáltatások"). Azzal, hogy Ön önként jelentkezik és elfogadja 
a Béta Szolgáltatások tesztelését és a fent említett tesztelési időszakban való részvételt, Ön elfogadja, hogy: 
a) a Béta Szolgáltatásokat valós kereskedési környezetben végzik, ezért Ön a kereskedési számláján 

elhelyezett valós pénzeszközökkel fog kereskedni, 
b) a béta szolgáltatások olyan korlátozásokat és hiányosságokat tartalmaznak, amelyek technikai vagy 

tranzakciós hibákat eredményezhetnek. Különösen a Béta Szolgáltatások hibái miatt előfordulhat, hogy az 
Ön Kereskedési számlája nem működik vagy hibásan működik, és előfordulhat, hogy az Ön megbízásait 
nem hajtják végre, hibásan vagy hibás áron hajtják végre, vagy egyáltalán nem lehet megbízást adni. 

16.6. A béta szolgáltatásokban önkéntesen részt vevő ügyfelek elfogadják, hogy a béta szolgáltatások hibája által 
érintett megbízások vagy tranzakciók feltételeit saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk visszavonni vagy 
egyoldalúan megváltoztatni, függetlenül a hiba okaitól. A 6.61-6.68. pontok rendelkezései ellenére élhetünk az 
Ügyfél megbízásainak vagy tranzakcióinak visszavonására vagy egyoldalú módosítására vonatkozó jogunkkal.  

16.7. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a Béta-szolgáltatások 
Ügyfeleinek okozott károkat, ha az ilyen szolgáltatásokban hibák merültek fel. Nem vagyunk azonban felelősek 
a Béta szolgáltatások hibái és hiányosságai miatt esetlegesen felmerülő károkért. 

16.8. Jogunkban áll bármikor leállítani a Béta-szolgáltatások nyújtását az Ügyfél számára. Ekkor egy erre vonatkozó 
értesítést küldünk Önnek. Az ÁSZF-nek a Szerződés XTB általi felmondására vonatkozó eljárásokra vonatkozó 
rendelkezései ilyen esetben nem alkalmazandók. Ön jogosult a Béta-szolgáltatásoktól bármikor elállni. 
Szándékáról írásban, elektronikusan vagy telefonon kell tájékoztatnia minket.  

16.9. Az alábbi fontos okokból jogosultak vagyunk módosítani az ÁSZF-et: 
a) az alkalmazandó jog változásai, amelyek hatással vannak vagy lehetnek az XTB tevékenységére, beleértve 

az általunk nyújtott szolgáltatásokat vagy az ügyfélszolgálatot, 
b) az ÁSZF-nek az alkalmazandó joghoz való hozzáigazításának szükségessége, 
c) az alkalmazandó jog értelmezésében bekövetkező változások, amelyek bírósági ítéletekből, határozatokból, 

döntésekből, ajánlásokból vagy állami hatóságok egyéb aktusaiból erednek, 
d) az ÁSZF-nek a felügyeleti hatóságok határozataihoz, iránymutatásaihoz, ajánlásaihoz vagy egyéb 

állásfoglalásaihoz való igazításának szükségessége, 
e) az ÁSZF-nek a fogyasztóvédelmi követelményekhez való hozzáigazításának szükségessége, 
f) az üzleti tevékenység vagy a nyújtott szolgáltatások körének megváltozása vagy a szolgáltatásnyújtás 

módjának megváltozása, 
g) új termékek vagy szolgáltatások bevezetése az XTB kínálatába, vagy az XTB kínálatának módosítása, amely 

a termékek vagy szolgáltatások módosításából áll, beleértve azok nyújtásának terjedelmét és módját, 
h) az ÁSZF piaci feltételekhez való igazításának szükségessége, beleértve a konkurens befektetési 

vállalkozások ajánlatait, a technológiai változásokat vagy a származtatott termékek piacának működésében 
bekövetkezett változásokat. 

Az ÁSZF módosítására az Ügyfélnek a módosítások hatálybalépése előtt legalább 14 nappal megküldött előzetes 
értesítés alapján kerül sor. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 16.15. pontban meghatározott információkat. A 
módosított ÁSZF tartalma az XTB irodájában és az XTB honlapján elérhető.  

16.10. Jogunk van módosítani az együttműködés feltételeit szabályozó egyéb dokumentumokat, különösen a Kondíciós 
táblázatokat, a megbízások végrehajtási szabályzatát, a befektetési kockázatról szóló nyilatkozatot, az 
Ügyfélnek a módosítások hatálybalépése előtt legalább 7 nappal elküldött előzetes értesítéssel, a 16.9. pontban 
meghatározott okokból. A dokumentumok az XTB irodájában és az XTB honlapján lesznek elérhetők. A jutalékok 
és díjak tekintetében jogosultak vagyunk módosítani a Kondíciós táblázatokat az alábbi fontos okok miatt: 
a) az infláció szintjének változása, 
b) a számla üzemeltetési költségeinek vagy az XTB által nyújtott szolgáltatások költségeinek növekedése, 

különösen az energiaárak, a távközlési kapcsolatok, a postai szolgáltatások, a tranzakciók elszámolási 
költségei és az XTB-nél a tőkepiaci intézmények javára felmerülő egyéb költségek - beleértve a 
társüzemeltetőkön keresztül felmerülő költségeket is - változásai következtében, 

c) az alkalmazandó jog módosítása, amely a számla fenntartási költségeinek vagy a szolgáltatásnyújtás 
költségeinek növekedését érinti, 

d) az új szolgáltatások vagy termékek bevezetésével kapcsolatos díjak bevezetése miatt, 
e) a szolgáltatásnyújtás terjedelmének, formájának vagy módjának megváltozása miatt, különösen a brókeri 

tevékenység aktuális színvonalához, a piaci feltételekhez, a technológiai változásokhoz stb. való igazodás 
érdekében. 

16.11. Az egyéb rendelkezések ellenére jogunkban áll azonnali hatállyal megváltoztatni a kondíciós táblázatokban 
meghatározott Swap-pontokat/Overnight-finanszírozást és a rollover-dátumokat. 

16.12. Az egyéb rendelkezések ellenére jogunkban áll a biztosíték értékét azonnali hatállyal megváltoztatni az Ügyfél 
előzetes értesítése után. Ilyen jogunk van a nyitott pozíciók tekintetében vis maior események esetén is, 
valamint olyan esetekben, amikor alapos okunk van feltételezni, hogy az alábbi események valamelyike 
bekövetkezik, vagy ilyen veszély már bekövetkezett: az alapul szolgáló eszköz árfolyamának rendkívüli 
volatilitása vagy az alapul szolgáló eszköz piacának elvesztése vagy likviditásának jelentős csökkenése, vagy 
az alapul szolgáló eszköz piacán egyéb rendkívüli esemény. 

16.13. Az egyéb rendelkezések ellenére jogunkban áll azonnali hatállyal az előző mondatokban meghatározottaktól 
eltérő változtatásokat is bevezetni. A 16.9-16.12. pontokban leírt dokumentumokban akkor vezethetjük be, ha: 
a) az ilyen változások az Ügyfél Tranzakciók költségeinek csökkenését eredményezik, 
b) az ilyen változások új pénzügyi eszközöket vezetnek be az ajánlatba, 
c) az adott alapul szolgáló eszközre vonatkozó short lejáratú eladás vagy hitelfelvételi költség elérhetősége 

megváltozott, 
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d) vis maior esemény következett be, 
e) az ilyen változások nem befolyásolják hátrányosan az Ügyfél jogi vagy gazdasági helyzetét. 

16.14. Az e fejezet alapján végrehajtott módosítások az egyes nyitott ügyletek feltételeit az általuk érintett alkalmazási 
körön belül módosítják, és hatálybalépésükkel az Ügyfél és az XTB számára kötelező érvényűek. 

16.15. Ha a dokumentumok vagy feltételek bármely módosítása azt eredményezi, hogy egy adott pénzügyi eszköz 
kikerül a Kondíciós táblázatokból, kérhetjük, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó pozíciót az előírt, 7 
napnál nem rövidebb határidőn belül zárja le. Ha Ön a felszólítás ellenére sem zárja le nyitott pozícióit az előírt 
határidőn belül, akkor az Ön hozzájárulása nélkül is lezárhatjuk az adott pénzügyi eszközre vonatkozó nyitott 
pozícióit. 

16.16. Ha az alkalmazandó jogszabályok miatt arra kérjük Önt, hogy bizonyos adatokat vagy információkat adjon meg 
nekünk, és Ön ezt alapos indoklás nélkül elmulasztja, előzetes kérésre jogunkban áll: 
a) megtagadhatja a megállapodás megkötését vagy felmondhatja azt, 
b) megtagadhatja az ügylet megkötését vagy a Rendelkezés végrehajtását, különösen az egyes 

Ügyfélmegbízások elutasítását, 
c) blokkolja az Ügyfél hozzáférését a kereskedési számlához.  

16.17. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályok értelmében köteles LEI-vel 
rendelkezni, a LEI előírt határidőn belüli megújításának elmulasztása a szolgáltatásnyújtás megtagadását 
eredményezheti. 

16.18. Amennyiben Ön nem fogadja el az ÁSZF e fejezetben meghatározott módosításait, jogosult a Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani és bármelyik vagy valamennyi Fiókját lezárni. 

16.19. Az ÁSZF egyéb rendelkezései ellenére Ön jogosult a Szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondani. Kérjük, 
hogy erről írásban, e-mailben vagy az Ügyfélszolgálati Irodán belül az ÁSZF 10. fejezetében meghatározott 
módon értesítsen minket. 

16.20. Az ÁSZF egyéb rendelkezéseitől eltérően, egy hónapos felmondási idővel jogosultak vagyunk a Szerződést 
felmondani vagy az Ügyfél adott Számláját fontos okokból lezárni. A felmondás okairól értesítjük Önt. 

16.21. A megállapodás felmondása nem érinti a korábban szerzett jogokat, és különösen a lezárt vagy nyitott 
pozíciókból eredő kötelezettségek teljesítését. A megállapodás felmondásáról szóló értesítést az ügyfél e-mail 
címére küldjük. 

16.22. A Szerződés megszűnésekor az Ügyfél javára vezetett összes számlát és nyilvántartást le kell zárni. Ha az 
Ügyfél kereskedési számláján OMI-k vannak nyilvántartva, a kereskedési számla legkorábban az Ügyfél 
kereskedési számláján létrehozott összes zárolás megszűnésének napján zárható le. 

16.23. Azon nap vége előtt, amelyen a megállapodást felmondjuk, Önnek minden CFD-pozícióját be kell zárnia, és az 
összes kereskedési számlán lévő összes OMI-t el kell adnia, vagy rendelkezést kell benyújtania, hogy azokat 
egy másik brókercégnek átadja. Az XTB-ben összegyűjtött pénzeszközökre vonatkozóan is be kell nyújtania 
egy rendelkezést. 

16.24. Ha Ön nem teszi meg a 16.23. pontban leírt intézkedéseket, mi a következő lépéseket tesszük meg: 
a) két munkanapon belül lezárjuk az Ön összes CFD-re vonatkozó nyitott pozícióját azon a napon érvényes 

árfolyamon, amikor a megállapodást felmondjuk, és az OMI-ket (ha a piaci feltételek lehetővé teszik) azon 
a piaci áron értékesítjük, figyelembe véve az adott piacon érvényes likviditást, amelyre Ön ezennel 
felhatalmaz minket, 

b) az Ön számláján maradó pénzeszközöket az Ön által megadott és a vonatkozó törvényeknek megfelelően 
ellenőrzött kifizetési számlára utaljuk. Ha Ön nem adott meg ilyen számlát, akkor e-mailben felkérjük, hogy 
két munkanapon belül adja meg a bankszámlaszámot a kifizetésekhez, és nyújtsa be az alkalmazandó jog 
által előírt egyéb dokumentumokat, 

c) ha Ön nem adja meg a számlát vagy nem nyújtja be a fent meghatározott dokumentumokat az előírt 
határidőn belül, a számláin fennmaradó pénzeszközöket egy elkülönített, kamatmentes bankszámlára 
utaljuk, amely nem tartozik a kártalanítási rendszer hatálya alá, 

d) az Ön e-mail címére küldött információk megküldésével felkérjük Önt, hogy rendelkezzen a pénzeszközök 
visszavonásáról.  

Az Ügyfél bármikor benyújthatja a pénzeszközök visszavonásáról szóló rendelkezést. 
16.25. A szerződés megszűnik, ha megbízható információt kapunk az Ügyfél haláláról, különösen, ha halotti 

bizonyítványt mutattak be nekünk. A pénzeszközökre vonatkozó rendelkezést csak a hagyatékszerzés 
megállapításáról szóló bírósági határozatban vagy a közjegyző által kiállított öröklési bizonyítványról szóló 
okiratban megjelölt örökösöktől fogadunk el. Több örökös esetén valamennyi örököstől vagy egyiküktől 
fogadhatunk el rendelkezést, ha ő a többi örökös nevében jár el a vonatkozó meghatalmazás alapján. A 
hagyaték felosztásáról szóló bírósági határozat vagy a hagyaték felosztására vonatkozó megállapodás alapján 
is elfogadhatjuk a rendelkezést. Ha az alkalmazandó jog egyéb további kötelezettségeket ír elő, akkor a 
rendelkezést azután hajtjuk végre, hogy az örökösök teljesítik ezeket a feltételeket. 

16.26. Az ÁSZF 7.23. pontjának h. alpontjával kapcsolatos egyéb rendelkezésekre is figyelemmel, ha az Ügyfél nem 
szolgáltatja a pénzeszközöket a Szerződésben, az ÁSZF-ben vagy külön jogszabályokban előírt határidőn belül, 
intézkedéseket teszünk a helyzet tisztázására. Ezt különösen az Ügyféllel folytatott tárgyalások útján tesszük, 
és amennyiben ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre, a késedelmes pénzeszközök behajtására 
irányuló intézkedéseket teszünk. Ha az Ügyfél egy hónapnál hosszabb ideig késedelembe esik a pénzeszközök 
rendelkezésre bocsátásával, azonnali hatállyal felmondhatjuk a szerződést, vagy visszatarthatjuk a további 
teljesítést mindaddig, amíg az Ügyfél a késedelmes pénzeszközöket nem szolgáltatja, vagy amíg az Ügyféltől 
vagy harmadik féltől a pénzeszközök rendelkezésre bocsátására vonatkozó garanciát vagy egyéb biztosítékot 
nem kapunk. 

16.27. A 16.26. pont rendelkezése nem alkalmazandó olyan esetekben, amikor a Szerződés vagy az ÁSZF értelmében 
az Ügyfél nem köteles pénzeszközöket rendelkezésre bocsátani. 

16.28. A Megállapodásba foglalhatunk olyan fenntartást, amely szerint az XTB-nek, az Ügyfélnek vagy az XTB-nek és 
az Ügyfélnek jogában áll meghatározott határidőn belül elállni a Megállapodástól. Ne feledje, hogy a 40. cikk 
sec. a fogyasztók jogairól szóló, 2014. május 30-ith törvény (a módosított 2020.0.287. sz. törvénycikk) 6. 
pontjának 2. alpontja értelmében Ön nem jogosult elállni a szerződéstől. 
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16.29. Ha a szerződés úgy rendelkezik, hogy az XTB, az Ügyfél vagy az XTB és az Ügyfél meghatározott összeg 
megfizetése ellenében elállhat a szerződéstől, az elállási nyilatkozat csak akkor hatályos, ha az ilyen összeg 
megfizetésével együtt érkezik. 

16.30. Az Ügyfél és az XTB közötti, a Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kapcsolatokra a 
lengyel jog az irányadó. 

 
 


