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1. ÁTTEKINTÉS 

1.1. Az AvaTrade EU Limited (a továbbiakban: „AvaTrade”, „mi”, „minket” vagy „a mi”) elkötelezett 

az iránt, hogy Ügyfeleinkkel őszinte, tisztességes és professzionális módon folytassunk üzleti 

tevékenységet, valamint, hogy Ügyfeleink legjobb érdekei szerint járjunk el. Amikor az Ön 

nevében hajtunk végre megbízásokat, akkor a „legjobb végrehajtást” biztosítjuk Önnek.  

1.2. A legjobb végrehajtáshoz minden észszerű lépést megteszünk, hogy ügyfeleinknek a lehető 

legjobb eredményeket biztosítsuk, figyelembe véve az árat, a költségeket, a gyorsaságot, a 

végrehajtás valószínűségét és rendezését, méretét, jellegét vagy egyéb, a megbízás 

végrehajtására vonatkozó tényezőket. 

 

2. SZOLGÁLTATÁSOK 

2.1. Fedezeti szolgáltatásaink lefedik a CFD-ket, az Opciókat és a Spread fogadásokat a forexben, 

valamint az árucikkeket, fémeket és indexeket, a részvényeket, kötvényeket és a tőzsdén 

forgalmazott tőkéket is. Mi döntjük el, hogy mely piacokat tesszük elérhetővé és mi közöljük 

azokat az árakat, amelyeken kereskedünk. Ügyfeleink Megbízásainak végrehajtásához mi 

vagyunk a Végrehajtási Helyszín (a MiFID-re vonatkozóan bevezetett 2006/73/EK Bizottsági 

Irányelvben megfogalmazottak értelmében). Ez azt jelenti, hogy ha megnyit velünk egy 

pozíciót a piacon, azt csak ismét velünk kereskedve zárhatja le. 

 

3. LEGJOBB VÉGREHAJTÁS 

3.1. Megbízásai végrehajtásakor minden észszerű lépést megteszünk az Önnek lehető 

legkedvezőbb eredmény eléréséhez.   

3.2. Minden ügyletben vezetőként és egyedüli végrehajtási helyszínként szerepelünk az Ön azon 

megbízásaihoz, amelyeket nem szabályozott tőzsdén vagy többoldalú kereskedelmi 

létesítményben hajtanak végre. Platformunk teljes mértékben automatizált az árkialakításhoz 

és a Megbízások végrehajtásához. Amikor elhelyez egy Megbízást egy ügyletbe történő 

belépéshez vagy annak lezárásához, a Platformnak azt az utasítást adja, hogy a Megbízást a 

fiókján helyezze el a Platform által létrehozott Árfolyamon. 

Megbízásai kizárólag kétoldalú, velünk folytatott tranzakcióként kerülnek végrehajtásra a 

Platformunkon, nem pedig egy bármilyen tőzsdei, többoldalú kereskedelmi rendszeri vagy 

egyéb külső végrehajtási helyszíni tranzakció keretein belül. A legjobb végrehajtást nyújtjuk, 

biztosítva, hogy a vételi/eladási árainkhoz a tranzakcióban másik félként részt vevő bankoktól 

és árajánlattevőktől származó piaci árakat használjuk azokhoz a mögöttes termékhez, 

amelyekhez az Ön megbízása kapcsolódik.  

Számos tényezőt kell figyelembe vennünk a legjobb végrehajtás biztosításának 

mérlegelésekor. A legfontosabbnak az Árfolyamot tekintjük, ezt követi a Költség, a 
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Végrehajtás sebessége, a Végrehajtás valószínűsége, a Megbízás mérete, az Rendezés 

valószínűsége és a Piaci hatás.  

a) Árfolyam: Minden egyes pénzügyi instrumentum esetében két árfolyamot tüntetünk 

fel: a magasabb ár (VÉTEL) az, amelyen az Ügyfél meg tudja vásárolni (hosszú ügylet) az adott 

pénzügyi instrumentumot, az alacsonyabb ár (ELADÁS) pedig az, amelyen az Ügyfél eladhatja 

azt (rövid ügylet). Egy adott pénzügyi instrumentumhoz meghatározott árfolyamunk az ahhoz 

tartozó mögöttes eszköz árának figyelembevételével kerül kiszámításra, amelyekhez 

harmadik félként szereplő külső hivatkozási forrásokból jutunk hozzá. Minden árfolyam 

megtalálható a kereskedési platformunkon. Árfolyamainkat olyan gyakran frissítjük, ahogyan 

ezt a technológiai korlátok és a kommunikációs kapcsolatok lehetővé teszik. Folyamatos 

jelleggel ellenőrizzük a harmadik félként szereplő, külső hivatkozási forrásokat annak 

biztosításához, hogy a kapott adatok továbbra is versenyképesek. Ha egy árfolyam eléri az Ön 

által adott olyan megbízásokat, mint: Lezárás veszteség esetén, Lezárás nyereség esetén, 

Csúszó stop vagy Limit megbízás, a megbízások azonnal végrehajtásra kerülnek. Azonban 

bizonyos kereskedési körülmények miatt előfordulhat, hogy lehetetlen a megbízás (Lezárás 

veszteség esetén, Lezárás nyereség esetén, Csúszó stop vagy Limit megbízás) végrehajtása az 

Ügyfél által igényelt árfolyamon. Ebben az esetben a megbízást az elsőként elérhető 

árfolyamon hajtjuk végre. 

 

b) Költség: Vételi és eladási spreadjeinket az ajánlattevőink által meghirdetett 

árfolyamok adják. Az AvaTrade célja az, hogy versenyképes spreadeket nyújtson a piachoz 

képest és a spreadek közötti különbségek a vonatkozó mögöttes eszközökhöz kapcsolódó 

volatilitást tükrözik. A termékeinkre vonatkoztatható spreadek a Kereskedési feltételek és 

díjak weboldalunkon találhatóak. A pozíciók megnyitása mellett előfordulhat, hogy az 

ügyfélnek finanszírozási díjakat is kell fizetnie, melyek összege szintén a weboldalunkon 

található.  

 

c) Végrehajtási sebesség: Kiemelt figyelemmel kezeljük Ügyfeleink Megbízásainak 

végrehajtását és arra törekszünk, hogy minél gyorsabban tegyük meg ezt a technológiai 

korlátok és a kommunikációs kapcsolatok adta kereteken belül. 

 

d) Végrehajtás valószínűsége: A végrehajtás valószínűsége az árfolyamot alakító egyéb 

körülmények/pénzügyi intézmények árfolyamainak elérhetőségétől függ. Némely esetben 

nem lehetséges egy Megbízás végrehajtása, például híradók idején, tőzsdei órák kezdetének 

pillanataiban, volatilis piaci körülmények mellett, amikor az árfolyamok jelentősen lefelé vagy 

felfelé mozdulnak el a megállapított árfolyamoktól, amikor gyors árfolyam-ingadozás történik, 

amikor nincs kielégítő likviditás a meghatározott mennyiség megállapított árfolyamon történő 

végrehajtásához, vagy amikor vis maior esemény következik be. Abban az esetben, ha nem 

vagyunk képesek a Megbízást lefolytatni az árfolyam vagy a méret vagy egyéb más ok miatt, 

a Megbízás nem kerül végrehajtásra. Továbbá az AvaTrade-nek jogában áll bármikor a 

belátása szerint és az Ügyfél értesítése vagy magyarázat biztosítása nélkül visszautasítani vagy 

http://stg.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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megtagadni az Ügyfél bármilyen Megbízása vagy Kérése vagy Utasítása végrehajtásának 

továbbítását vagy elrendezését a Felhasználási Feltételeinkben kifejtett körülmények esetén. 

 

e) Megbízás mérete: A megbízások minimum mérete eltérő lehet a Kereskedési 

Feltételek és Díjak weboldalunkon lefektetett minimum névleges szerződési méret 

értelmében. 

 

f) A rendezés valószínűsége: Az AvaTrade által ajánlott Pénzügyi Instrumentumok nem 

tartalmazzák a mögöttes eszköz biztosítását, ezért nincs olyan jellegű rendezés, mintha 

például az Ügyfél részvényeket vásárolt volna.  

 

g) Piaci hatás: Néhány tényező gyorsan befolyásolhatja a mögöttes 

instrumentumok/termékek árfolyamát, amelyből a meghirdetett árfolyamaink származnak. 

3.3. Piaci Megbízások 

Limit Megbízás teljesítése esetén a Megbízása annak tényleges végrehajtásának idejekor fennálló 

körülmények figyelembevételével kerül végrehajtásra.  Az AvaTrade garantálja, hogy minden Limit 

Megbízás a meghatározott árfolyamon kerül végrehajtásra, nem pedig egy jobb árfolyamon. 

A Csúszás a Pénzügyi Instrumentumokkal történő kereskedés során előfordulhat. A Csúszás azt 

jelenti, hogy a Megbízás végrehajtásának idején az Ügyfélnek mutatott, meghatározott árfolyam 

esetlegesen nem érhető el, ezért a Megbízás az Ügyfél által igényelt árfolyamhoz közeli vagy attól 

néhány pippel eltérő árfolyamon kerül végrehajtásra. A Csúszás a Megbízás várt árfolyamának és a 

Megbízás tényleges teljesítési árfolyamának különbségét jelenti. Ha a végrehajtási árfolyam jobb, 

mint az Ügyfél által igényelt árfolyam, ezt pozitív csúszásnak nevezzük. Ha a végrehajtási árfolyam 

rosszabb, mint az Ügyfél által igényelt árfolyam, ezt negatív csúszásnak nevezzük. Gyakrabban fordul 

elő Csúszás illikviditás vagy magasabb volatilitás időszakai során, ekkor a Megbízást nem lehetséges 

a meghatározott árfolyamon végrehajtani. Csúszás emellett Lezárás veszteség esetén, Lezárás 

nyereség esetén, Csúszó stop vagy egyéb típusú Megbízások során is előfordulhat. Nem garantáljuk 

a Függő Megbízásainak meghatározott áron történő végrehajtását. Azonban megerősítjük, hogy 

függőben lévő Megbízása az ahhoz meghatározott árfolyamhoz viszonyított következő és elérhető 

legjobb piaci áron kerül végrehajtásra. 

Emellett kérjük, ne feledje, hogy megbízásának általunk történő megkapása idejekor előfordulhat, 

hogy nincs olyan piac vagy tőzsde, amely a megbízása mögöttes termékének kereskedését folytatná 

az adott pillanatban. Ilyen esetekkor a piac lehetséges, hogy illikvid, a kereskedés leállt vagy fel lett 

függesztve, valamint egyéb tényezők is befolyásolhatják az árfolyamot, ezért fenntartjuk a jogot, 

hogy ilyen körülmények között ne hajtsuk végre a megbízását. 

  

http://www.avatrade.com/about-avatrade/~/media/Resources/PDF/TCs-Capital.ashx?257428
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4. LEGJOBB VÉGREHAJTÁS KRITÉRIUMA 

A fenti Legjobb Végrehajtási Tényezők viszonyított fontosságát az üzleti helyzetmegítélésünk és 

tapasztalatunk alapján hozzuk meg a piacon elérhető információk függvényében és az alábbiak 

figyelembevételével: 

a) az ügyfél jellegzetességei, beleértve az ügyfél mint kiskereskedőként vagy hivatásosként 

történő besorolását is; 

b) az ügyfél megbízásának jellegzetességei;  

c) a megbízás tárgyát képező pénzügyi instrumentum jellegzetességei  

 

   

5. MEGHATÁROZOTT UTASÍTÁSOK 

5.1. Amennyiben meghatározott utasításokkal lát el bennünket egy adott megbízás végrehajtására 

vonatkozóan, úgy ez befolyásolhatja azon képességünket, hogy a végrehajtást a fentiekben 

kifejtett kritériumoknak megfelelően biztosítsuk. A csúszó stoppal vagy limit megbízással 

ellátott tranzakció akkor kerül lezárásra a megadottak szerint, ha a limit vagy a stop 

árfolyamot eléri a piac. A meghatározott utasítások akadályozhatnak bennünket abban, hogy 

megtegyük az ebben a nyilatkozatban kifejtett, az Önnek lehető legkedvezőbb eredmény 

eléréséhez szükséges lépéseket. 

5.2. Általános értelemben a tulajdoni részesedést jelentő instrumentumoknak nincs lejárati ideje, 

azonban vállalatátvételre vagy átszervezésre vonatkozó átalakítási esemény bejelentésekor 

az esemény dátuma felhasználható lejárati dátumként. Az Egyedi Részvények előfordulhat, 

hogy egy Vállalati Művelet részévé válnak valamely időben. Ilyen Vállalati Műveletnek számít 

az Osztalékösszeg, a Jogosultsági Kibocsátás, a Részvényfelosztás és Részvényösszevonás, a 

Fúziók, Felvásárlások és Vállalatátvételek, stb. 

 

6. ÜGYFÉLMEGBÍZÁSOK VÉGREHAJTÁSA 

6.1. Az AvaTrade a következő feltételeknek tesz eleget az Ügyfélmegbízások teljesítése során: 

a) annak biztosítása, hogy az Ügyfél nevében végrehajtott megbízások gyorsan és pontosan 

feljegyzésre és kiutalásra kerülnek;  

b) az egyébként hasonló Ügyfélmegbízások egymás utáni és gyors teljesítése, kivéve, ha a 

megbízás jellegzetességei vagy az uralkodó piaci viszonyok ezt kivitelezhetetlenné nem teszik;  

c) az Ön gyors értesítése bármilyen, a megbízások megfelelő teljesítésével kapcsolatos 

nehézségről, amint az adott körülmény a tudomásunkra jut. 
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7. NINCS HALMAZATI VÉGREHAJTÁS 

7.1. Nem egyesítjük a megbízását más ügyfelek megbízásaival az egyes megbízásként történő 

végrehajtáshoz. 

 

8. A SZERZŐDÉS RÉSZLETEI  

8.1. Az összes termékre vonatkozó kereskedési feltételek minden részletét megtalálja Kereskedési 

Feltételek és Díjak weboldalunkon. 

8.2. Ha bármilyen további információra van szüksége és/vagy bármilyen kérdése lenne, kérjük, 

kéréseivel és/vagy kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz a Kapcsolat oldal 

segítségével. 

 

9. A SZERZŐDÉS RÉSZLETEI  

9.1. Figyelemmel kísérjük megbízásvégrehajtási módszereink hatékonyságát és folyamatosan 

felmérjük, hogy a tranzakcióink árkialakítása révén tőlünk függő helyszínek lehetővé teszik-e 

a számunkra, hogy folyamatosan megfeleljünk a szabályozásokban foglalt 

kötelezettségeinknek, vagy szükséges-e a megbízásvégrehajtási módszereink 

megváltoztatása. A megbízásvégrehajtási módszereinkre vagy jelen Nyilatkozatra vonatkozó 

bármilyen esetleges változásról e-mailben fogjuk értesíteni Önt. 
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