
 

A MEGBÍZÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 2018. június 13. 
 

 
Általános rendelkezések 
A. Az XTB köteles becsületesen, tisztességesen, szakszerűen és az Ügyfelei érdekének a leginkább megfelelő módon eljárni. Az 

XTB ezért elfogadta a megbízások végrehajtásának részletes szabályait meghatározó jelen Megbízások Végrehajtásának 
Szabályait (a továbbiakban: „Szabályzat”),  annak érdekében, hogy az Ügyfél számára a lehető legjobb eredményeket 
lehessen biztosítani. 

B. A szabályzat szerves részét képezi az Általános Szerződési feltételeknek (a továbbiakban: ÁSZF), amelyek a tulajdonjogok 
megvásárlására vagy eladására, a tulajdonhoz fűződő számlák és a készpénzszámlák X-Trade Brokers DM S.A általi 
megőrzésére irányuló megbízások teljesítéséből állnak. 

C. Ez a Szabályzat lakossági és üzleti ügyfelekre vonatkozik. Részletes információ az ügyfél besorolásával kapcsolatosan az 
“Ügyfélbesorolási szabályzat az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.-nál” dokumentumban található, mely megtekinthető a  

D. XTB legalább évente egyszer felülvizsgálja jelen Szabályzatot. 
E. A  Szabályzat bármilyen változásáról az ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél értesítést kap. 
 

I. Pénzügyi eszközök CFD típus és Opciók (contracts for difference) 
 

1. Általános rendelkezések a pénzügyi instrumentumok CFD típusára és Opcióira vonatkozóan 
1.1. Az XTB másik félként vesz részt az Ügyfél Megbízások végrehajtására kötött ügyletekben. Az XTB a vonatkozó Európai Uniós és 

helyi jogszabályok érdekellentétekre vonatkozó rendelkezéseinek, és az érdekellentétek megelőzésére vonatkozóan elfogadott 
belső eljárásoknak megfelelően cselekszik. 

1.2. Az Ügyfél Megbízások végrehajtása tőzsdén kívüli, amely azt jelenti, hogy a Megbízások végrehajtása a szabályozott piacon 
vagy többoldalú kereskedési rendszeren kívül történik, amelyhez az Ügyfél hozzájárul. 

1.3. Részletes információ az érdekellentétek kezeléséről és az ösztönzők elfogadásáról az XTB honlapján az Érdekellentétek 
Kezelésének Irányelve dokumentumban található. 

 
2. Alkalmazási terület 
2.1. A Szabályok alkalmazása a piacon vagy többoldalú  kereskedési rendszeren kívül végrehajtott összes Megbízásra, CFDk-re és 

Opciókra vonatkozik. 
 

3. A megbízások végrehajtásának helye 
3.1. Tekintettel arra, hogy az XTB az Ügyféllel Pénzügyi Instrumentumokkal kötött ügyletek során mint másik fél működik, a 

megbízások teljesítésének helye XTB mind CFD, mind opciós pénzügyi instrumentumok esetén. 
3.2. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél megbízásának végrehajtásának helye az XTB, mint a tranzakció másik fele, és az Ügyfél 

megbízása a kereskedési helyszíneken kívül történik, az Ügyfélnek a partnerkockázatnak is kitettsége van, ami azt jelenti, hogy 
az XTB az ügyletből származó, az ügylethez kapcsolódó pénzáramok végleges rendezését megelőzően nem teljesíti az ügyletet. 
Az Ügyfél kérésére az XTB további információt nyújt a Megrendelések végrehajtásának ilyen módjairól. 

 
4. Végrehajtási kritériumok (CFD-k és opciók tekintetében) 
4.1. Az XTB minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél számára a lehető legjobb eredményeket érje el, 

figyelembe véve a Pénzügyi Eszköz vagy az Alapul szolgáló eszköz árát, a megbízás teljesítésének költségeit, a tranzakció 
megkötésének valószínűségét és gyorsaságát, az Megbízás jellegét és méretét és jellegét, technológiai stabilitást és egyéb 
tényezőket. 

4.2. Az XTB az alábbi besorolást használja a fenti tényezőknél a Megbízások végrehajtásánál: 
a) A pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló eszköz ára – magas szintű. Az áraknak maximálisan tükrözniük kell az alapul 

szolgáló eszközök piaci árait. 
b) Tranzakció lezárásának sebessége és valószínűsége – magas szintű. A megbízás végrehajtásának időtartamának a lehető 

legrövidebbnek kell lennie, és a befejezett megbízások százalákos arányának a lehető legmagasabbnak kell lennie. 
c) Rendelés mérete - magas szintű. A megbízás nagysága befolyásolhatja az adott pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló 

eszközök rendelkezésre álló likviditása miatti árát. 
d) Technológiai stabilitás – magas szintű, az XTB ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa a 

technológia legmagasabb minőségét, és alkalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek az Ügyfél megbízásainak lehető 
legjobb végrehajtására irányulnak. 

e) A Megbízás végrehajtási díja – magas szintű. A végrehajtás költégei, mint Spreadek, swap pontok és járulékok 
tekintetében a lehető legalacsonyabb szintet állítja be. 

f) A megbízás jellege – átlagos szintű. A megbízás befolyásolhatja az árat az adott pénzügyi eszköz vagy az alapul szolgáló 
eszköz rendelkezésre álló likviditása miatt. Az XTB végrehajtja az Ügyfél Megrendeléseket abban a sorrendben, amelyben 
azok megérkeznek, kivéve, ha a Megállapodásból, az Ügyfél által meghatározott Megrendelés feltételeitől eltér, vagy a 
Megrendelés karakteréből, a Megrendelés végrehajtásának ilyen sorrendje nem az Ügyfél érdeke.  

g) Egyéb tényezők – alacsony szintű.  
4.3. A lakossági ügyfelet illetően a legjobb eredményt általában a Megbízás végrehajtásával kapcsolatos díjak és költségek 

figyelembevételével állapítják meg, amely magában foglalja az Ügyfél által az ilyen megbízás teljesítésével kapcsolatban 
felmerült összes költséget. 

4.4. Az XTB azonnal értesíti az Ügyfelet minden olyan körülményről, amely megakadályozza a Megrendelés végrehajtását. 
4.5. XTB rábízhatja a Megbízás végrehajtását társmegbízottra. 

 
5. Árfolyamok jegyzése 
5.1. A Kereskedési Napokon az XTB rendszeresen jegyez Pénzügyi Eszközökre vonatkozó árat az Alapul Szolgáló Eszközök 

árfolyamai alapján. 
5.2. Az  XTB  rendelkezésére  álló  pénzügyi  eszközök Kereskedési Napjainak részletes leírása a Kondíciós Táblázatban szerepel, és 

az XTB Weboldalán érhető el. 
5.3. Az ügyleti árfolyamok jegyzése a Kereskedési Számlán az Alapul Szolgáló Tőzsdék, az XTB weboldalán felsorolt referencia 

intézmények által rendelkezésre bocsájtott mindenkori árfolyamok alapján történik. 
5.4. Az XTB minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítására, hogy az Ügyleti árfolyamok ne különbözzenek lényegesen azon 

Alapul Szolgáló Eszközök árfolyamaitól, amelyeket valós időben a legelismertebb tájékoztató szolgálatok bocsájtanak 
rendelkezésre. 
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6. Megbízás végrehajtása 
 

6.1. Általános rendelkezések 
6.1.1. A Megállapodás más rendelkezéseinek tárgyaként az azonnali Megbízások az Ügyfél által jelzett árszinten kerülnek 

végrehajtása. Az XTB fenntartja a jogot, de nem mint kötelezettséget, hogy visszautasítsa az Ügyfél Megbízását, 
amennyiben a Mögöttes Termék árszintje, amelyet a Referencia Intézémény biztosít, eltér az Ügyfél által jelzett árszinttől 
legalább 0,5 standard tranzakciós  spread értékkel az XTB specifikációjának megfelelően, amikor az Ügyfél a megbízás 
végrehajtását jelzi, amelyet a Kondíciós táblázatok is tartalmaznak. 

6.1.2. A stop Megbízások és a limit Megbízások csak akkor adhatók le, ha egy adott Pénzügyi Eszköz kereskedhető, azzal a 
fenntartással, hogy az XTB elfogadhatja az adott kereskedési platformra vonatkozó stop és limit megbízásokat a Kereskedési 
Napon kívüli Kondíciós táblázatokban meghatározott pénzügyi eszközökre vonatkozóan. 

6.1.3. Stop Megbízások és limit Megbízások a piac nyitáskor, az első elérhető nyitó áron kerülnek végrehajtásra. 
6.1.4. Azonnali, piaci, limit és stop Megbízások, amelyek újjonan lettek megynyitva csak abban esetben kerülhetnek végrehajtásra, 

ha a teljes nominal értéke, beleértve a megnyitni kívánt pozíciót is, euróban kifejezett értéke nem éri el a maximálisan 
megengedett, a portfólióban foglalt nominális értéket. 

6.2. Különös szabályok a CFD-khez 
 

Basic Számla 
6.2.1. A Basic Számlához a limit és a stop típusú megbízások nem adhatók le, ha a Megbízás aktiválásának és a Pénzügyi Eszköz 

Árfolyamának abszolút értékű különbsége kisebb, mint az adott Pénzügyi Eszköz stop megbízásaira megállapított minimális 
limit. A limitek az XTB Weboldalán érhetők el. Gazdasági adatok (lásd az XTB Weboldalán található naptárt) és az adott 
Pénzügyi Eszköz vonatkozásában tapasztalható nagy piaci volatilitás esetén a limit értékek emelhetők. 

6.2.2. A limit megbízások szintjei növekednek, amikor a piac például vasárnap este 11 órakor nyit. A limitek visszatérnek a 
standard  értékekhez, amint az alapul szolgáló eszközök likviditása és volatilitása ezt megengedi. Ez a folyamat rendszerint 
10–20 percet vesz igénybe, korlátozott likviditás vagy nagyfokú volatilitás esetén azonban tovább is tarthat. 

6.2.3. Basic számlán CFD Tranzakció végrehajtására Megbízást az alábbi módokon lehet adni: 
a) azonnali Megbízás megadásával a Kereskedési Számlán közzétett CFD aktuális árral; 
b) az Ügylet végrehajtására limit Megbízás megadásával (vételi limit; eladási limit; take profit “t/p”); 
c) az Ügylet végrehajtására stop Megbízás megadásával (vételi stop; eladási stop; stop loss “s/l”). 

6.2.4. Basic Számlán lévő CFD-kre adott limit típusú megbízásainak  végrehajtása az Ügyfél által megjelölt, vagy annál kedvezőbb 
áron történik, amennyiben a piac elérte az ügyfél által kért árszintet. A vásárlási stop és a eladási stop Megbízások az első 
rendelkezésre álló piaci áron kerülnek végrehajtásra, ha a piaci ár eléri vagy meghaladja az Ügyfél által megjelölt árat. 

6.2.5. Vételi limit Megbízásoknál a legmagasabb lehetséges limit az aktuális eladási ár. Eladási limit Megbízások esetén a lehető 
legalacsonyabb limit az aktuális vételi árfolyam. Vételi stop megbízásoknál a lehető legalacsonyabb limit az aktuális eladási 
árfolyam. Eladási stop megbízások esetén a lehető legmagasabb limit az aktuális vételi árfolyam. Az összes fent említett 
határértéket a Pénzügyi Eszköz határértékéhez kell igazítani. 

6.2.6. A Basic Számlán lévő, nyílt piacon a CFD-kre kiadott Stop loss Megbízást („s/l”) garantáltan az Ügyfél által megadott áron 
kell végrehajtani. A piacnyitás pillanatában, ha az aktivációs szintet eléri a jegyzés, a stop loss ("s/l") megbízások teljesítése 
az első elérhető piaci áron történik, még akkor is, ha ez rosszabb érétékű, mint az az ár, amit Ügyfél megjelölt. 

 
Standard Számla 
6.2.7. Standard számlán CFD Tranzakció végrehajtására Megbízást az alábbi módokon lehet adni: 

a) az Ügyfél rendelkezésére álló ajánlattól függően, mely részletei az XTB weboldalán található meg a Kondíciós 
Táblázatok alatt, egy azonnali Megbízás adásával a Kereskedési Számlán közzétett CFD aktuális árán; vagy egy Piaci 
Megbízás adásával a Kereskedési Számlán közzétett CFD aktuális ár révén; 

b) az Ügylet végrehajtására limit Megbízás megadásával (vételi limit; eladási limit; take profit “t/p”); 
c) az Ügylet végrehajtására stop Megbízás megadásával (vételi stop; eladási stop; stop loss “s/l”). 

6.2.8. Piaci Megbízások (piaci végrehajtás) Standard CFD Számlán VWAP-vel (Volume Weighted Average Price – forgalommal 
súlyzott átlag ár) kerülnek végrehajtásra. Az árjegyzések, melyek a Kereskedési Számlán megjelennek a Megbízás 
elhelyezésekor, piaci végrehajtás esetén csak követő árak. A piaci megbízások visszautasításra kerülnek, ha a megbízás 
volumene eléri az XTB-nél elérhető likviditást a végrehajtás pillanatában. 

6.2.9. Standard Számlán lévő CFD-kre adott limit típusú Megbízásoknak a végrehajtása az Ügyfél által megjelölt, vagy annál 
kedvezőbb áron történik. Abban az esetben ha a Megbízás nagyságrendje piaci végrehajtásra alkalmas az Ügyfél által 
megadott vagy annál jobb likviditással az adott pillanatban, a Megbízás a maximálisan elérhető nagyságrenddel kerül 
végrehajtásra, a Megbízás fennmaradó része pedig annak törléséig vagy visszautasításáig aktív marad. 

6.2.10. Standard számlán a Stop Megbízások CFD-re vonatkozóan piaci áron kerülnek végrehajtásra egy adott stop-szint aktiválás 
pillanatában. Azonnali végrehajtás esetén a Stop Megbízások (beleértve a stop loss "s/l" megbízásokat) az első 
rendelkezésre álló piaci áron történnek, amelyek rosszabbak lehetnek az Ügyfél által megjelölt árnál, ha az aktiválási szintet 
elérték. Piaci végrehajtás esetén a megrendelések a piaci megbízásokra vonatkozó szabályok szerint kerülnek végrehajtásra. 
Piaci végrehajtás esetén, amikor az aktiválás pillanatában a Megbízás szintje meghaladja a rendelkezésre álló likviditást, a 
Megbízás elutasításra kerül, és az elutasítást követően a "Stop" loss (s/l) Megbízás visszakerül az Ügyfél által megadott 
paraméterekkel, és első elérhető piaci áron kerül végrehajtásra az aktiválás után. 

6.2.11. Vételi limit Megbízásoknál a legmagasabb lehetséges határérték az aktuális eladási ár. Eladási limit Megbízások esetén a 
lehető legalacsonyabb érték az aktuális vételi árfolyam. Vételi stop megbízásoknál a lehető legalacsonyabb érték az aktuális 
eladási árfolyam. Eladási stop megbízások esetén a lehető legmagasabb ár az aktuális vételi ár. 

 
Professional Számla  
6.2.12. CFD Tranzakció végrehajtására Megbízást az alábbi módokon lehet adni: 

a) egy Piaci Megbízás adásával a Kereskedési Számlán közzétett CFD aktuális ár révén; 
b) az Ügylet végrehajtására limit Megbízás megadásával (vételi limit; eladási limit; take profit “t/p”); 
c) az Ügylet végrehajtására stop Megbízás megadásával (vételi stop; eladási stop; stop loss “s/l”). 

6.2.13. A CFD-re vonatkozó piaci Megbízás a Professional számlán a VWAP (Volume Weighted Average Price - súlyozott átlagár) 
szerint kerül végrehajtásra. A Kereskedési Számlán szereplő, a Megrendelés piaci bevezetésre történő benyújtása előtt 
feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, és nem kötelező erejű végrehajtási árat tartalmaznak, amely a Tranzakció 
tényleges végrehajtását követően jelenik meg. A piaci Megbízás elutasítható, ha a Megrendelés nagyságrendje meghaladja 
az XTB-nél rendelkezésre álló likviditást a végrehajtás pillanatában. 

6.2.14. A Professional Számlán a CFD-k limit Megbízásainak végrehajtása az Ügyfél által megjelölt, vagy annál kedvezőbb áron 
történik Abban az esetben ha a Megbízás nagyságrendje piaci végrehajtásra alkalmas az Ügyfél által megadott vagy annál 
jobb likviditással az adott pillanatban, a Megbízás a maximálisan elérhető nagyságrenddel kerül végrehajtásra, a Megbízás 
fennmaradó része pedig annak újabb végrehajításáig vagy törléséig aktív marad. 
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6.2.15. A Professional Számlán a CFD-k stop típusú Megbízásainak (ideértve a stop loss “s/l” megbízásokat is) végrehajtása a 
stopolási szint aktiválás időpontjában érvényes piaci árral történik, összhangban a piaci végrehajtásra vonatkozó 
szabályokkal. Piaci végrehajtás esetén, amikor az aktiválás pillanatában a Megbízás szintje meghaladja a rendelkezésre álló 
likviditást, a Megbízás elutasításra kerül, és az elutasítást követően a Stop loss (s/l) Megbízás visszakerül az Ügyfél által 
megadott paraméterekkel, és első elérhető piaci áron kerül végrehajtásra az aktiválás után. 

6.2.16. Vételi limit Megbízásoknál a legmagasabb lehetséges határérték az aktuális eladási ár. Eladási limit Megbízások esetén a 
lehető legalacsonyabb érték az aktuális vételi árfolyam. Vételi stop megbízásoknál a lehető legalacsonyabb érték az aktuális 
eladási árfolyam. Eladási stop megbízások esetén a lehető legmagasabb ár az aktuális vételi ár. 

6.3. Speciális szabályok a Szintetikus Részvényekre, Részvény CFD-kre és ETF-ekre 
 
6.3.1. Jellegzetességeik miatt, a Szintetikus Részvényekre, Részvény CFD-kre és ETF-ekre vonatkozó Megbízások megadására és 

végrehajtására vonatkozó szabályok egyes aspektusaiban különbözhetnek a fentiekben meghatározott normál  CFD-kre 
vonatkozó szabályoktól. Egy Szintetikus Részvényre, részvény CFD-re vagy ETF-re vonatkozó Ügyletbe való belépést 
megelőzően az Ügyfélnek tisztában kell lennie azzal, hogy ezen Pénzügyi Eszközök tekintetében miként történik a különböző 
megbízás-típusok teljesítése, és ezek hogyan befolyásolhatják az Ügylet árát. 

6.3.2. Tranzakció végrehajtására Megbízást Szintetikus Részvényekre, Részvény CFD-kre és ETF-ekre az alábbi módokon lehet 
adni: 
a) a Szintetikus Részvények, Részvény CFD vagy ETF piaci Megbízás adásával a Kereskedési Számlán feltüntetett árral; 
b) az Ügylet végrehajtására limit Megbízás megadásával (vételi limit; eladási limit; take profit “t/p”); 
c) az Ügylet végrehajtására stop Megbízás megadásával (vételi stop; eladási stop; stop loss “s/l”). 

6.3.3. A Szintetikus Részvényekre, Részvény CFD-re vagy ETF-re vonatkozó piaci Megbízás VWAP (Volume Weighted Average Price 
- súlyozott átlagár) szerint kerül végrehajtásra. A Kereskedési Számlán szereplő, a Megrendelés piaci bevezetésre történő 
benyújtása előtt feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek és nem kötelező erejű végrehajtási árat tartalmaznak, amely a 
Tranzakció tényleges végrehajtását követően jelenik meg. Ha az alapul szolgáló eszköz bármely okból felfüggesztésre kerül 
(fagyasztva), az Ügyfél Megbízását a mögöttes tőzsde elutasítja, vagy a kereskedési szabályainak megfelelően aktívként 
hagyja. 

6.3.4. A Szintetikus Részvények, Részvény CFD vagy ETF limit Megbízásainak végrehajtása az Ügyfél által megjelölt, vagy annál 
kedvezőbb áron történik. Abban az esetben ha a Megbízás nagyságrendje piaci végrehajtásra alkalmas az Ügyfél által 
megadott vagy annál jobb likviditással az adott pillanatban, a Megbízás a maximálisan elérhető nagyságrenddel kerül 
végrehajtásra, a Megbízás fennmaradó része pedig annak újabb végrehajításáig vagy törléséig aktív marad.  

6.3.5. A Szintetikus Részvények, Részvény CFD vagy ETF stop Megbízásainak végrehajtása piaci megbízásként, stopolási érték 
elérésekor történik.  

6.3.6. Vételi limit Megbízásoknál a legmagasabb lehetséges határérték az aktuális eladási ár. Eladási limit Megbízások esetén a 
lehető legalacsonyabb érték az aktuális vételi árfolyam. Vételi stop megbízásoknál a lehető legalacsonyabb érték az aktuális 
eladási árfolyam. Eladási stop megbízások esetén a lehető legmagasabb ár az aktuális vételi ár. 

6.3.7. Stop Megbízások és limit Megbízások a Szintetikus Részvények, Részvény CFD vagy ETF eszközön időkorlátozás nélkül 
kerülnek elhelyezésre, és aktívak maradnak, amíg a megadott feltételek nem teljesülnek. 

 
6.4. Különleges szabályok Opciókra 
 
6.4.1. Egy Megbízás az Opciós Tranzakció végrehajtására csak az „Up” Opció vételi megbízásával vagy a a „Down” opció vételi 

megbízásával hajtható végre, miután meg lett határozva 
a) a Mögöttes Eszköz; 
b) a Megbízás értéke; 
c) az Opció lejárati időpontja. 

6.4.2. Az Opció vételi megbízását az XTB-nek ellenőriznie kell, hogy megfelelő-e az Opciós Kötési Ár a Mögöttes Termék Piaci 
Árával a Kondíciós Táblázatnak megfelelően. Pozitív megerősítés esetén az Opció vétele végrehajtható, míg negatív 
megerősítés esetén a megbízást visszautasításra kerül. 

 
7. Megbízások végrehajtásának ideje  
7.1. Az XTB az Ügyfél Megbízásait azok beérkezési sorrendjében hajtja végre, kivéve, ha az Ügyfél által a Megbízás 

végrehajtásával kapcsolatban meghatározott feltételekből vagy a Megbízás jellegéből másképp nem következik, vagy ha a 
Megbízás végrehajtása az Ügyfél érdekével ellentétes. A piacnyitási időszakban nem biztosítható a szokásos fenti 
végrehajtási időtartam. 

7.2. Egy Nyitott Pozíciójú CFD az Ügyfél hozzájárulása nélkül lezárható a pozíció megnyitását követő 365. napon, az XTB által 
adott árfolyamon, kivéve ha kirptovaluta mert akkor 7 nap után automatikusan záródik a megbízás vagy ha 

a) az Ügyfél lezárja a pozíciót; 
b) az XTB gyakorolja az ÁSZF-ben előre meghatározott esetekben az Ügyfél Ügyletének lezárásához való jogát. 

 
A Megbízás végrehajtásának általános időtartama 

7.3. XTB az általános végrehajtási idejét mindig az előző negyedév Ügyfél Megbízásainak végrehajtása alapján számolja ki, és 
publikálja az XTB weboldalán tájékoztató jelleggel. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általános végrehajtási ideje a 
Megbízásoknak, melyet az XTB publikál nem garantált végrehajtási idő (az XTB nem köteles az Ügyfél Megbízását ezen 
általános végrehajtási időn belül teljesíteni, sem felelősségre nem vonható azért, mert nem sikerül az Ügyfél egy vagy több 
adott Megbízását teljesíteni a publikált időn belül), hanem a korábbi végrehajtási idők átlaga, melyet az Ügyfél 
rendelkezésére bocsájtanak. 

7.4. Az Ügyfél Megbízásainak végrehajtása késedelemmel teljesülhet, és így a Megbízás nem feltétlenül kerül végrehajtásra az 
általános végrehajtási időn belül az alábbi esetekben: 

a) a számítástechnikai rendszer és hálózat összeomlásakor, nem megfelelő müködésekor; 
b) a Mögöttes Termék árjegyzésének felfüggesztése vagy szüneteltetése vagy hasonló esetekben; 
c) árrések keletkezése esetén; 
d) a likviditást biztosító partner hibás árjegyzése esetén; 
e) adat továbbítás késlekedése esetén; 
f) a Mögöttes Termék szignifikáns volatilitása esetén;  
g) a Mögöttes Termék alacsony likviditása esetén; 
h) a Mögöttes Termék kivételes piaci történései esetén; 
i) Vis Major esetén; 
j) egy meghatározott piac egyedi kondíciójú végrehajtásának bevezetése esetén; 
k) piacnyitáskor; 
l) makroadat publikálásakor; 
m) meghatározó piaci események idején;  
n) Ügyfél kiemelt kérésére ; 

  3 
 

X-Trade Brokers DM SA 
ul. Ogrodowa 58 
00-876 Warszawa 
 
        +36 1 700 8349 
 
         support@xtb.hu 
 
xtradebrokers.com/hu 
 

http://www.xtradebrokers.com/hu/wp-content/uploads/2017/10/HU-Information-on-Standard-Time-of-Execution-of-orders_10_10_2017.pdf


 

o) amennyiben az adott Pénzügyi Termék kereskedési kondíciói másképpen rendelkeznek a Megbízások 
végrehajtásáról; 

p) amennyiben várni kell a likviditást szolgáltató cégtől a jóváhagyásra; 
q) függő Megbízások végrehajtásakor; 
r) Megbízás elutasításakor;  
s) más körülmények esetén, melyet a Szerződés részletez. 

 
7.5. Az Ügyfél kérésére az XTB információt nyújt az Ügyfél számára az adott Megbízás végrehajtási idejével, az esetleges 

késedelem okával kapcsolatosan az ÁSZF-ben meghatározott panaszkezelésre és benyújtása vonatkozó pontok szerint.  

8. Spread változások 
Az XTB a Pénzügyi Eszközök árfolyamjegyzésénél fix és változó Spread elvét alkalmazza. Az árjegyzésre vonatkozó részletes 
szabályokat az ÁSZF tartalmazza. 
 

9. Megbízások mérete 
A Kondíciós Táblázatában megadott maximális Megbízási értéket meghaladó Ügyfél Megbízás visszautasítható vagy törölhető. 

 
10. Figyelmeztetés 
 Abban az esetben, ha az Ügyfél részletes utasításokat adott a Megrendelés végrehajtásával kapcsolatban, előfordulhat, hogy az 

XTB nem képes olyan módon fellépni, amely lehetővé tenné a Megrendelés végrehajtása során a lehető legjobb eredményt, 
azon tényezők tekintetében, amelyekhez az ilyen Megbízások kapcsolódnak. 

 
11. A végrehajtás felügyelete 
 Az XTB figyelemmel kíséri ezen irányelv végrehajtását az árfolyamok jegyzésének ellenőrzésével, többek között az árfolyamok 

eladhatóságára, a tranzakciós árak realizált eltérésére, a tranzakciós platform áraira, az ügyfelek által elhelyezett 
Megrendelésekre vonatkozó panaszok nyomonkövetésének ellenőrzésével, és független értékelést készít a megbízás 
teljesítéséről belső ellenőrzési vagy belső audit részeként. 

 
II. OMI 

 
1. Az alkalmazás területe 
1.1. A Szabályzat ezen szekciója az OMI (Szervezett Piaci Eszközök) Megbízásokra vonatkozik. Az Ügyfél Megbízásai a kijelölt 

Szervezett Piacokon kerülnek végrehajtásra. 
1.2. Az XTB az Ügyfél legjobb érdekeit szolgálja, ami azt jelenti, hogy az XTB minden szükséges lépést megtesz az ügyfelek számára 

a lehető legjobb eredmények elérése érdekében, figyelembe véve az alábbiakban felsorolt tényezőket és kritériumokat. 
1.3. Bizonyos esetekben az XTB-nek nem kell intézkednie a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Ha az Ügyfél határozza 

meg a Megbízás végrehajtásának feltételeit, az XTB ezekkel a különleges feltételekkel teljesíti a Megbízást. Ilyenkor az XTB 
nem képes lépéseket tenni a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. 

1.4. Az XTB a Megbízást végrehajtó Bróker használatával működhet a piacon. 
1.5. Az XTB mindig - az alkalmazandó szabályoktól függetlenül - olyan szakmai szabványokat biztosít, amelyek garantálják az Ügyfél 

Megbízásának azonnali és megbízható végrehajtását, figyelembe véve az Ügyfél érdekeit. 
 
2. A Megbízás végrehajtásának tényezői (Szervezett Piaci Eszköz – OMI) 
2.1. Az Ügyfél Megbízásának végrehajtása során a KBC Securities NV, amelyen keresztül az XTB végrhajtja az Ügyfél megbízásait, 

az XTB a következő tényezőket veszi figyelembe: 
a) az OMI ára; 
b) a Megbízás végrehajtásával kapcsolatos költségek; 
c) a Tranzakció ideje 
d) a Tranzakció bekövetkezésének valószínűsége és elszámolás egyszerűsége; 
e) a Megbízás mérete; 
f) a Megbízás sajátos jellemzői vagy az Ügyfél megbízását érintő egyéb körülmények. 

 
2.2. Az XTB minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy folyamatosan ellenőrizze az Ügyfél megbízásainak helyességét, 

illetve KBC Securities NV megbízhatóságát ellenőrizze a 2.1. pontnak megfelelően. Ezen túlmenően az XTB azonnal tájékoztatja 
az Ügyfelet minden olyan körülményről, amely megakadályozza az Ügyfél Megrendelésének megfelelő végrehajtását. 

 
3. A Megbízás végrehajtásának szempontjai az Ügyfél legjobb eredményének elérése érdekében 
3.1. A legjobb hatást az OMI ára és a Megbízás végrehajtásával kapcsolatos költségek figyelembevételével kell meghatározni, 

beleértve az Ügyfél által a Megrendelés végrehajtásával összefüggésben felmerülő minden költséget, beleértve a Tranzakciót 
végrehajtó intézmény által felszámított díjakat, a jóváhagyást és a Tranzakció elszámolását, valamint a Megbízás 
végrehajtásával kapcsolatos egyéb díjakat. 

 
4. A Megbízás végrehajtásának helye 
4.1. Az Ügyfelek Megbízásait szabályozott tőzsdén vagy többoldalú kereskedési létesítményen (MTF) hajtják végre. 
4.2. Az OMI részvények megbízás-végrehajtási rendszerei, melyeken keresztül az XTB a megbízásokat külföldi brókeren, KBC 

Securities NV-n teljesít a következők: a GPW, a NYSE, a NASDAQ, a LONDON SE, a Deutsche Börse (Frankfurt), az Euronext 
Amsterdam, az Euronext Brussels, az Euronext Paris, az Euronext Lisbona, a Six Swiss Exchange, a Borsa Italiana, a Nasdaq 
OMX (Helsinki, Koppenhága, Stockholm), Oslo Bors. 

4.3. Az OMI ETF-ek megbízás végrehajtási rendszerei, melyeken keresztül az XTB a megbízásokat külföldi brókeren, KBC Securities 
NV-n teljesít a következők: NYSE, NASDAQ, NYSE ARCA. 

4.4. Az XTB-nek meg kell tennie minden szükséges intézkedést annak megakadályozására, hogy megbízásokat végrehajtó 
különböző intézmények az Ügyféltől megkülönböztető módon számoljanak fel díjakat és költségeket. 

4.5. Az Ügyfél részvény megbízásait és a részvételi jogokat a WSE, a NYSE, a NYSE ARCA, a NASDAQ, a LONDON SE, a Deutsche 
Börse (Frankfurt), az Euronext Amsterdam, az Euronext Brussels, az Euronext Paris, az Euronext Lisbona, a Six Swiss 
Exchange, a Borsa Italiana, a Nasdaq OMX (Helsinki, Koppenhága, Stockholm), és az Oslo Bors a kollektív befektetési 
intézmények jegyzik, amelyeken az XTB nem működik, így azok közvetlenül, külföldi brókercégen (a KBC Securities NV-n) 
keresztül kerül végrehajtásra. Abban az esetben, ha megváltozik az a szervezet, amelyen keresztül a szolgáltatást a külföldi 
piacon nyújtják, vagy a külföldi piacon szolgáltatásokat nyújtó másik szerzõdéssel egy további szerződést köt, az XTB erről 
tájékoztatja az Ügyfelet. 
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4.6. Az ügyfelek megbízásai készletekre és részesedésre jogosultak az Ügyféllel kötött szerződésben megjelölt kollektív befektetési 
intézmények piacán, amelyet a Professional számlával rendelkező Ügyféllel kötött szerződéssel jelöltek meg, amelyre az XTB 
nem rendelkezik befektetési számlával, és amelyen az XTB nem végez üzleti tevékenységet, külföldi brókercégen, azaz a KBC 
Securities NV-n keresztül kerül végrehajtásra. 

5. A Megbízások végrehajtásának általános szabályai 
5.1. Az XTB az Ügyfél Megbízásait azonnal, megbízhatóan és gyorsan hajtja végre más Ügyfelek Megbízásai és a saját számláján 

végrehajtott ügyletek tekintetében. Az XTB a Megbízásokat abban a sorrendben hajtja végre, amelyben megkapja, kivéve, ha 
a) az Ügyfél másként rendelkezik, vagy 
b) az Ügyfél megbízásának vagy piaci feltételek jellege lehetetlenné teszik az adott végrehajtási mód alkalmazását, vagy 
c) az Ügyfél érdekében valami más szükséges. 

 
6. Különleges szabályok Opciókra 
6.1. Jellegzetessége miatt, az OMI ügyletekre vonatkozó Megbízások megadására és végrehajtására vonatkozó szabályok egyes 

aspektusaiban különbözhetnek a fentiekben meghatározott normál  CFD-kre vonatkozó szabályoktól. Egy OMI Megbízásra 
vonatkozó Ügyletbe való belépést megelőzően az Ügyfélnek tisztában kell lennie azzal, hogy ezen Pénzügyi Eszközök 
tekintetében miként történik a különböző megbízás-típusok teljesítése, és ezek hogyan befolyásolhatják az Ügylet árát. 

6.2. Tranzakció végrehajtására Megbízást OMI ügyletnél az alábbi módokon lehet adni: 
d) OMI ügylet pillanatnyi piaci áras Megbízás adásával a Kereskedési Számlán feltüntetett árral; 
e) az Ügylet végrehajtására limit Megbízás megadásával (vételi limit; eladási limit; take profit “t/p”); 
f) az Ügylet végrehajtására stop Megbízás megadásával (vételi stop; eladási stop; stop loss “s/l”). 

6.3. Az OMI ügyletre vonatkozó piaci Megbízás VWAP (Volume Weighted Average Price - súlyozott átlagár) szerint kerül 
végrehajtásra. A Kereskedési Számlán szereplő, a Megrendelés piaci bevezetésre történő benyújtása előtt feltüntetett árak csak 
tájékoztató jellegűek és nem kötelező erejű végrehajtási árat tartalmaznak, amely a Tranzakció tényleges végrehajtását 
követően jelenik meg. Ha az alapul szolgáló eszköz bármely okból felfüggesztésre kerül (fagyasztva), az Ügyfél Megbízását a 
mögöttes tőzsde elutasítja, vagy a kereskedési szabályainak megfelelően aktívként hagyja. 

6.4. Az OMI limit Megbízásainak végrehajtása az Ügyfél által megjelölt, vagy annál kedvezőbb áron történik. Abban az esetben ha a 
Megbízás nagyságrendje piaci végrehajtásra alkalmas az Ügyfél által megadott vagy annál jobb likviditással az adott 
pillanatban, a Megbízás a maximálisan elérhető nagyságrenddel kerül végrehajtásra, a Megbízás fennmaradó része pedig annak 
újabb végrehajításáig vagy törléséig aktív marad.  

6.5. Az OMI stop Megbízásainak végrehajtása piaci megbízásként, stopolási érték elérésekor történik.  
6.6. Vételi limit Megbízásoknál a legmagasabb lehetséges határérték az aktuális eladási ár. Eladási limit Megbízások esetén a lehető 

legalacsonyabb érték az aktuális vételi árfolyam. Vételi stop megbízásoknál a lehető legalacsonyabb érték az aktuális eladási 
árfolyam. Eladási stop megbízások esetén a lehető legmagasabb ár az aktuális vételi ár. 

6.7. Stop Megbízások és limit Megbízások a Szintetikus Részvények, Részvény CFD vagy ETF eszközön időkorlátozás nélkül kerülnek 
elhelyezésre, és aktívak maradnak, amíg a megadott feltételek nem teljesülnek. 
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