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Bevezetés 

A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló információkban részletesen ismerteti az Önnel 

kötött Ügyfélszerződésben szereplő megállapodást, valamint ismerteti szolgáltatásait és egyéb 

szerződéseit. A jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a befektetések milyen általános és egyedi 

kockázatokkal járhatnak. Javasoljuk, tanulmányozza a Befektetési szolgáltatásokról szóló további 

információkat, és alaposan készüljön fel a befektetési tevékenységre, hogy felelősségteljes 

módon tudja végezni azt.  

A Befektetési szolgáltatásokról szóló további információk az Ügyfélszerződés részét képezik. A 

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban nagy kezdőbetűvel írt szavak 

jelentését az Ügyfélszerződésben határoztuk meg, illetve fogalmukat részletesen ismertetjük a 

jelen, Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban. 

Kérdéseivel, megjegyzéseivel és/vagy javaslataival forduljon a DEGIRO Ügyfélszolgálatához. Az 

Ügyfélszolgálat elérhetőségéről a weboldalunkon olvashat. 

Dokumentumok 

A Befektetési szolgáltatásokról szóló további információk a következő dokumentumokból állnak:  

 Webtrader 

 Profilok 

 Befektetési alapok 

 Befektetési szolgáltatások 

 Megbízások és Megbízás-teljesítési politika (ez a dokumentum) 

 Vállalati/társasági döntések 

 Díjak 

 A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai 

 Margin érték, kockázat, készpénzterhelés és Értékpapír-terhelés 
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Megbízások és Megbízás-teljesítési politika 

1. Megbízások 

A DEGIRO különböző féle Megbízásokat támogat, melyeket mind más-más módon teljesít. A 

Pénzügyi eszköz-fajtánként megkülönböztetett Megbízásokra más-más díjak és kondíciók 

vonatkoznak, melyeket a DEGIRO weboldalán található "Díjtáblázat" menüben olvashat el.  

Figyelem: nem minden Megbízás típus áll rendelkezésére minden pénzügyi termékre. Ha a 

webtraderen keresztül kiválasztja a kereskedni kívánt pénzügyi terméket, láthatja melyik 

Megbízás típus érhető jelenleg el. 

1.1 Megbízás leadása 

WebTrader 

Az alapvető módja a Megbízások leadásának a WebTrader felületen keresztül történik, ahova az 

Ön által megadott bejelentkezési adatokkal tud belépni. 

Ha a WebTrader felületén nem lehetséges az adott piacon való kereskedés, a másik kereskedési 

partner nem elérhető elektronikus módon, vagy a Webtrader hibás működése következtében nem 

lehet adni Megbízást a platformon, email vagy, amennyiben elérhető, telefonos Megbízást is 

leadható.  

E-mail Megbízás 

Ha Ön bármilyen okból nem tudja Megbízását a weboldalon leadni, akkor az E-mail Order 

szolgáltatást is igénybe veheti. Az email cím ahova a Megbízás leadható megtalálható a 

weboldalunkon. Ha Megbízást tartalmazó e-mailt küld, akkor azt akkor dolgozzuk fel, ha:  

 az Ön e-mailje beérkezett hozzánk a weboldalunkon feltüntetett email címre; 

 Ön egyértelműen feltüntet minden információt ami a Megbízás feldolgozásához 

szükséges (felhasználónév, ISIN kód, BloomBerg-kód vagy más leírás, amelyet a 

DEGIRO egyértelműnek tart, a Pénzügyi eszközök mennyiségét, Megbízás típusát, 

limitet és hogy vásárlásról vagy eladásról van szó) 

 elegendő a rendelkezésre álló egyenlege. 

 a terméket a DEGIRO megnyitotta lakossági ügyfelei részére 

 

Ha a piaci körülmények engedélyezték volna a normál végrehajtást (beleértve mind az árat és a 

likviditást) a Megbízás leadásakor vagy utána, akkor a Megbízás azon a bid (eladás esetén) vagy 

ask áron (vétel esetén) a megadott tőzsdén lesz végrehajtva, ami az email beérkezésének 

időpontja, vagy amikor a Megbízás végrehajtása megtörténhetett volna az adott tőzsdén. 

 

Figyelem: nem minden Megbízási típus elérhető az email Megbízáson keresztül, és hogy csak 

egy Kereskedési Napig érvényes Megbízás adható le. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél Megbízása 

csak egy napig érvényes, utána törölve lesz. Új Megbízást kell adni a következő napra, ha 

Megbízás nem került végrehajtásra az adott nap 

 

Az E-mail Order maximális mérete korlátozott, és az ilyen Megbízásért pótlékot kell fizetni. A 

maximális Megbízási érték és a pótlék mértéke a díjtáblázatban található.  
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Telefonos Megbízás 

Telefonon keresztül is leadhatja a Megbízásait, ennek többletköltsége van, melynek az összege a 

díjszabábási dokumentumban található a weboldalunkon. 8:00 és 22:00 (közép-európai nyári idő) 

óra között a Megbízási osztályt hívva adhat le telefonos Megbízást. A telefonszámot 

megtalálhatja weboldalunkon. 

 

Az ilyen Megbízás leadás csak holland vagy angol nyelven lehetséges és nem minden Megbízás 

típus elérhető. Ezek a Megbízások csak ’Napi’ Megbízások lehetnek, nincs lehetőség GTC 

Megbízásra. Ha az adott nap nem teljesül a Megbízás akkor a következő nap újra kell küldenie. A 

telefonos Megbízás díját megtalálja a díjtáblázatunkban.  

 

Egyenleg 

Ha a Megbízás emailen vagy telefonon keresztül érkezik, lehet, hogy késedelmet fog tapasztalni 

az Egyenleg változásában adott tranzakcióval kapcsolatban. Ritkán még az is előfordulhat, hogy 

a tranzakció csak a következő kereskedési napon lesz látható. Ebben az esetben felveheti a 

kapcsolatot a DEGIRO-val, hogy tájékozódjon vajon a Megbízás végre lett-e hajtva. Amennyiben 

a végrehajtás megtörtént, új tranzakciót kezdeményezhet a meglévő új pozícióval kapcsolatban. 

Pozíció vétel és eladás nem könyvelt pozíciók esetén email vagy telefonos Megbízás leadásával 

történhet. 

 

 

1.2 Megbízás érvényességi ideje 

Tőzsdéktől, pénzügyi eszközöktől és Megbízás típustól függően megválaszthatja, meddig kívánja 

Megbízását a piacon tartani. A következő Megbízási időtartamok lehetségesek: 

Napi Megbízás 

A Megbízás addig marad érvényben, amíg nem teljesül, vagy az aznapi piaci zárásig az adott 

tőzsdén. A kereskedési nap végén a nem teljesült Megbízás automatikusan törlődik. Amennyiben 

egy megbízást a piac zárása után adnak le az érvényes a következő kereskedési napra. 

Good-to-date Megbízás (még nem elérhető) 

A Good-to-date Megbízás típussal lehetőség van megadni, hogy meddig legyen érvényes a 

megbízás. Az is lehet viszont, hogy a Megbízás érvénytelenné válik a megadott időpont előtt. 

Ennek oka például lehet, hogy a DEGIRO maga vagy egyik szolgáltatója érvényteleníti a 

Megbízást valamilyen okból kifolyólag. Ezen okoknál fogva lehet, hogy megbízása nem marad 

érvényes a megadott időpontig. Ezt Önnek kell nyomon követnie. A honlapon mindig 

megtekintheti, hogy mely Megbízásai aktívak. 

 Ha Ön "good-to-date" Megbízást adott le, akkor a DEGIRO ismét aktiválja azon Megbízásokat, 

amelyekről észreveszi, hogy nem az Ön Megbízásából inaktiválódtak, illetve értesíti Önt arról, 

hogy az adott Megbízás inaktiválódott. A DEGIRO sohasem téríti meg az ilyen Megbízás 

esetleges végre nem hajtása miatt keletkezett veszteséget, vagy elmaradt nyereséget. Ezek a 

kockázatok elválaszthatatlan velejárói a DEGIRO-hoz hasonló online befektetési platformoknak. 

A DEGIRO megteheti, hogy szimulálja a Good-to-date Megbízásokat a saját rendszereivel, vagy 

a végrehajtó bróker rendszereivel, például, de nem korlátozva az olyan piacokra vonatkozva ahol 

a Good-to-date Megbízás nem támogatott. Ilyen esetekben egy Napi megbízás lesz küldve 

minden nap a megadott időpontig, vagy a megbízás végrehajtásáig. Ezen Good-to-date 
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Megbízás szimulációk más prioritási rendszerhez vezethetnek, mint a közvetlen Good-to-date 

Megbízások leadások a tőzsdén.  

Good-to-Cancel (GTC) Megbízás 

A Good-till-cancel Megbízás mindaddig aktív marad, amíg nem teljesül vagy Ön által 

visszavonásra nem kerül. Ahogy a Good-to-date Megbízásnál, itt sem garantált, hogy a Megbízás 

nem kerül visszavonásra más okból kifolyólag. Ezért figyelemmel kell, kísérje a Megbízásának 

alakulását. Good-to-date Megbízással összhangban a DEGIRO fenntartja a jogot a Good-to-

cancel Megbízás szimulálására is. Például, de nem csak az olyan piacokra vonatkoztatva, ahol a 

Good-to-cancel Megbízás nem támogatott. Ilyen esetekben egy Napi megbízás lesz küldve 

minden nap a megadott időpontig, vagy a megbízás végrehajtásáig. Ezen Good-to-cancel 

Megbízás szimulációk más prioritási rendszerhez vezethetnek, mint a közvetlen Good-to-cancel 

Megbízás leadások a tőzsdén. 

1.3 Megbízás típusok 

Többféle Megbízás típus is elérhető a DEGIRO-n keresztül. Nem minden Megbízás típust lehet 

alkalmazni bizonyos termékek esetében. A webtrader felületen, ha kiválasztja az adott terméket, 

akkor ott láthatja milyen Megbízás típusok közül választhat. 

 

Alapértelmezett 

Ha nem adja meg külön a Megbízás típusát, akkor az alapértelmezett Megbízási típust fogja a 

rendszer használni. Legtöbbször ez limitáras megbízást jelent. 

Limit Order 

Önnek meg kell adnia egy minimális (eladás esetén) vagy maximális árat (vásárlás esetén) 

melyen teljesíteni kíván egy Megbízást. Megbízását sohasem teljesítjük ennél kedvezőtlenebb 

áron. Ha az Ön által közölt ár az adott pillanatban nem érhető el, akkor Megbízását arra a 

Megbízási helyre küldjük, ahol a legelőnyösebb teljesítés várható.  

Limit Hit Order (még nem elérhető) 

Önnek meg kell adnia egy minimális (eladás esetén) vagy maximális árat (vásárlás esetén) 

melyen teljesíteni kíván egy Megbízást. Az Ön Megbízását sohasem teljesítjük ennél 

kedvezőtlenebb áron. Az Ön Megbízását csak akkor küldjük a tőzsdére, ha bizonyossá vált, hogy 

ott elérhető a kívánt ár. A Megbízás a DEGIRO rendszereiben való tárolásával a tőzsdén lévő 

módosítások száma limitálttá válik. 

Piaci áras (Market) Megbízás 

Olyan Megbízás leadása, amely szerint a tranzakciót a lehetséges jelenlegi legjobb áron kell 

végrehajtani. Erre akkor lehet szükség, ha Ön mindenképpen szeretné teljesíttetni a Megbízását. 

Kisebb likviditású termékek esetében azonban lehet, hogy a tervezettnél rosszabb árat fog kapni. 

Ezért azt javasoljuk, hogy óvatosan kezelje ezt a megrendelési formát. 

Stop Loss Megbízás 

Olyan Megbízás, amelyik a részvény emelkedése, vagy esése esetén korlátozza az Ön 

veszteségét. Amint egy részvény árfolyama elérte az Ön "stop loss" szintjét, az előre 

meghatározott piaci áras Megbízást elküldjük a tőzsdére. A Megbízás helyétől függően ez a 

Megbízás típus lehet a tőzsde által nyújtott szolgáltatás vagy szimulált a DEGIRO IT-rendszere 

által. Amennyiben a későbbi esetről van szó, ez a legnagyobb gondosság (best efforts) elve 

alapján történik. Ha korlátozni kívánja az esetleges veszteséget birtokolt pozíciók esetén, akkor 

Stop Loss eladási Megbízást kell leadnia. Egy eladási piaci Megbízást generál a rendszer amint 
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az ár az Ön által megadott stop loss ár alá esik. A másik oldalról, amennyiben korlátozni kívánja 

kölcsönvett Értékpapír eladásából esetlegesen keletkezhető veszteséget, akkor stop loss vételi 

Megbízást kell leadni. Egy vételi piaci Megbízást generál a rendszer amint az ár az Ön által 

megadott stop loss ár fölé emelkedik. Legtöbb esetben az utolsó ár fogja kiváltani a piaci 

megbízás generálását, de mind a bid és az ask ár használható. 

Megbízás kedvezőtlen áron való teljesítésének elkerülése érdekében bizonyos termékekre a stop 

loss nem lesz kiküldve a tőzsdére, amikor az árjegyző árai nem láthatóak a piacon. 

Stop Limit Megbízás 

Olyan Megbízás, amelyik a részvény emelkedése, vagy esése esetén korlátozza az Ön 

veszteségét. Amint egy részvény árfolyama elérte az Ön "stop loss" szintjét, az előre 

meghatározott limit áras Megbízást elküldjük a tőzsdére. Az előnye ennek az, hogy a Megbízás 

nem lesz végre hajtva rosszabb áron, mint a megadott limitár. A kockázat jelen van viszont, hogy 

a limit miatt egyáltalán nem lesz végrehajtva a megbízás. A többi ponton ugyanaz vonatkozik erre 

a Megbízás típusra, mint a Stop Loss Megbízásra. 

Trailing Stop Megbízás (csak Xetra és Frankfurt) 

A Trailing Stop Megbízás egy piaci Megbízás dinamikus stop loss árral. A Trailing Stop 

Megbízással korlátozni tudja az esetleges veszteséget a long vagy short pozíciókban olyan 

módon, hogy a stop loss árszint dinamikusan követi az Értékpapírban bekövetkező pozitív ár 

változásokat. A stop loss ár egy eladási Trailing Stop Megbízás esetén követi az Értékpapír árát, 

amennyiben az emelkedik, és egyhelyben marad, amikor az csökken. A stop loss ár egy vételi 

Trailing Stop Megbízás esetén követi az Értékpapír árát, amennyiben az csökken, és egyhelyben 

marad, amikor az nő. 

Amikor Ön egy Trailing Stop Megbízás szeretne leadni, meg kell adni egy normál stop loss 

értéket és meg kell határoznia különbséget az ártól nominális vagy százalékos értékben. Ha a 

meghatározott különbség kisebb, mint a normál stop loss és az ár közötti differencia, akkor a 

normál stop loss érték nem lesz figyelembe véve. Amikor az Értékpapír árában pozitív változás 

történik és a megadott különbözetet is elérte a pozitív változás, akkor a stop loss érték az 

Értékpapír árának változásának függvényében növekszik. Ennek megfelelően, az Értékpapír 

árában történő kedvező változás esetén a megadott stop loss ár megtartja a különbözetet az 

Értékpapír árától az előre meghatározott nominális vagy százalékos mértékben.  

Olyan esetben, ha kedvezőtlen az értékpír árának a változása a stop loss érték nem mozdul és 

egy piaci Megbízást generál a rendszer amint a stop loss értéket eléri az ár. 

Példa a Trailing Stop Megbízásra mely a long pozícióban esetlegesen bekövetkező veszteséget 

kívánja korlátozni: 

Egy befektetőnek van egy jelenleg 10 eurót érő X nevű részvénye és korlátozni kívánja az 

esetleges veszteséget. Ennek megfelelően beállítja az első stop loss árat 8 euróra és  

1, meghatározza a különbözetet 3 euróban. 

Ha X ára növekszik, akkor a stop loss ár is el kezd növekedni amint a különbözet nagyobb, mint 3 

euró. Amíg az ár 11 euró a stop loss érték 8. Ha az ár felmegy 12-re, akkor a stop loss 9 –re nő 

(12-3). Ha ezt követően viszont az ár leesik 11,5-re a stop loss akkor is 9-en marad. Ha ezt 

követően tovább esik 9-re, akkor egy piaci eladási megbízást generál a rendszer. 
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2, meghatározza a különbözetet 25%-ban. 

Ha X ára növekszik, akkor a stop loss ár is el kezd növekedni amint az ár 25%-kal nő a megadott 

kezdő stop loss árhoz képest. További növekedés esetén a stop loss érték 25% -kal lemaradva 

követi X értékét. Amíg tehát X ára el nem éri a 10,66 eurót a stop loss 8-on marad, ha viszont 

felugrik, mondjuk 12-re, akkor a stop loss is emelkedik 9-re. Ha innen visszaesik, de nem éri el a 

9-et, akkor 9-en marad. Amint megüti viszont a 9-et akkor egy piaci eladási megbízást generál a 

rendszer. 

Bracket Megbízás (még nem elérhető) 

A Bracket Megbízással lehetőség van Értékpapírok vásárlására és eladására limit ár 

megadásával és ugyanabban a pillanatban a lehetséges nyereségek és veszteségek 

definiálására. Ennek megfelelően egy Bracket Megbízás m indig három Megbízásból áll: a kezdeti 

vételi (long) vagy kezdeti eladási (short) Megbízásból, a maximális profit zár megadásából és az 

esetleges veszteség korlátozásából. 

Egy vételi Bracket Megbízás egy limit áras vételi Megbízást tartalmaz az Értékpapírok 

megvásárlására, egy limit eladási Megbízást a profit zárására és egy stop loss eladási megbízást 

az esetleges veszteségek korlátozására. Ezen megbízás esetén a ’profit- loss zár’ csak az 

Értékpapírok megvásárlásakor aktiválódik.  

Egy eladási Bracket Megbízás egy limit áras eladási Megbízást tartalmaz az Értékpapírok 

eladására, egy alacsonyabb áru limit vételi Megbízást a profit zárására és egy magasabb áru stop 

loss vételi Megbízást az esetleges veszteségek korlátozására. Ezen Megbízás esetén a ’profit-

loss zár’ csak az Értékpapírok eladásakor aktiválódik.  

Míg a Megbízások nem kerültek végrehajtásra, addig a limitek módosíthatók. Ezzel a profit-loss 

zár módosítható a piaci viszonyoknak megfelelően. 

Ismétlődő Megbízás (még nem elérhető) 

Ez egy olyan Megbízási típus, mely megismétli a Megbízás leadását fix időközönként, például 

havonta. Amint ez a típus leadásra kerül és van elég egyenleg a számlán (pénz kölcsönvétele és 

kölcsönzött Értékpapír eladásból származó egyenleg is beleértendő) a megadott Megbízás 

végrehajtására, az végrehajtásra kerül ameddig vissza nem lesz vonva. 

Kombinált Megbízás 

Ezt a Megbízási fajtát vagyonkezelők vehetik igénybe. E Megbízási fajtában több számlához 

tartozó Megbízás fűzhető össze egy nettó Megbízássá. Ezzel sok költség takarítható meg. 

Emellett a fix költségeket csak egyszer számítjuk fel. A tranzakciók átkönyvelésének díját ki kell 

fizetni, de ennek költsége jóval alacsonyabb, mint a külön Megbízás végrehajtásának díja.  
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1.4 Auto fx 

AutoFx beállítást alkalmazva minden deviza automatikusan kerül konvertálásra hazai pénznemről 

külföldi devizára és vice versa. Minden ilyen váltáskor az árfolyam automatikusan lesz 

meghatározva a Megbízás végrehajtásának időpontjában. Más esetekben, például társasági 

intézkedés keretében, kupon és névérték kifizetésénél, email vagy telefonos Megbízás esetén a 

váltási árfolyam akkor kerül meghatározásra, amikor a DEGIRO észleli a devizának való 

kitettséget. A DEGIRO legjobb teljesítés elvét követi ezen a téren is, így cégünk megpróbálja ezt 

a kitettséget mielőbb észlelni, de késedelem is elképzelhető. 

 

1.5. Értékpapír-töredékek (még érhető el) 

A DEGIRO-nál Ön Értékpapír-töredékekbe is fektethet. Ez azt jelenti, hogy Megbízása csupán az 

adott Értékpapírnak csak egy részére is vonatkozhat. Például egy fél Értékpapírra. Ön 

megadhatja az Értékpapír darabszámát a Megbízásában vagy az Értékpapírok száma helyett 

megadhatja azt az összeget, melynek ellenében az adott Értékpapírokat meg kívánja vásárolni. 

Az Értékpapír-töredékek megvásárlásának további előnye, hogy Ön viszonylag kis pozícióval 

széles portfólióra tehet szert. A töredékeket nem terhelhetik további kockázatok. Önnek azonban 

tisztában kell lennie azzal, hogy a tőzsdén nem kezelnek Értékpapír-töredékeket. Az Ön pozíciója 

értékesítéséhez tehát mindig találni kell egy "másik belső felet". 

 

2. Megbízás-teljesítési politika 

2.1 Általános 

A DEGIRO-nak befektetési vállalkozásként törvényben foglalt kötelessége, hogy megfogalmazza 

Megbízás-teljesítési politikáját. Ez a politika bepillantást enged annak módjába, ahogyan a 

DEGIRO a WebTrader felületen leadott Megbízásokat teljesíti, és hogy a DEGIRO mely 

kritériumok szerint teljesít optimális módon. A teljesítés módja függ az ügyféltől, a Megbízás, 

valamint a Pénzügyi eszköz fajtájától. A Befektetési Szolgáltatásokról szóló Szerződés 

aláírásával Ön nyilatkozik arról, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a vállalat Megbízás-

teljesítési politikáját. A Megbízás-teljesítési szakmai befektető, illetve magánbefektető 

kategóriákba sorolt ügyfelekre vonatkozik. Azon ügyfelekre, akiket a DEGIRO számításba vehető 

másik félként tart nyilván, a Megbízás-teljesítési politika nem vonatkozik. 

 
2.2  A legjobb végrehajtás feltételei (Best Execution) 

A DEGIRO minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb 

eredményt érje el ügyfelei Megbízásainak teljesítésekor. A DEGIRO figyelembe veszi az árat, a 

költségeket, a gyorsaságot, a végrehajtás és az elszámolás valószínűségét, a Megbízás 

nagyságát és jellegét, vagy bármely más olyan szempontot, ami a Megbízás végrehajtása 

érdekében szóba jöhet. A legfontosabb szempontnak a DEGIRO az árat és a költséget tekinti. 

Valamennyi, a DEGIRO által befogadott Megbízást, a fentieket figyelembe véve teljesítünk.  

A DEGIRO Megbízás-teljesítési politikájának fő szabálya, hogy a Megbízásokat a legjobb áron 

teljesíti megfelelő likviditás figyelembevételével azon piacokon, amivel a DEGIRO kapcsolatban 

áll.  
 

 

 

2.3 A Megbízás-teljesítési politika figyelmen kívül hagyása 
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Alaphelyzetben a DEGIRO Megbízás-teljesítési politika alkalmazandó, amikor a DEGIRO megkap 

egy Megbízást. Ez általánosságban a lehető legjobb eredményhez vezet az Ügyfél számára. 

Mindazonáltal lehetőség van az Ügyfélnek ettől eltérni az adott pénzügyi eszköztől függően, olyan 

módon, hogy definiálja, az milyen módon legyen a megrendelése végrehajtva. 

 

A DEGIRO Megbízás-teljesítési politikája nem alkalmazandó egy Megbízás azon részére, melyre 

vonatkozóan az ügyfél különleges utasításokat adott. Az ügyfelek (például) az alábbiakra 

vonatkozóan adhatnak különleges utasításokat: 

 a teljesítés helye; 

 a teljesítés módja; 

 a teljesítés időpontja; 

Fontos, hogy az ügyfél tisztában legyen azzal, hogy a különleges utasítások következménye, 

hogy nem a DEGIRO felelőssége, hogy az ügyfél a Megbízás teljesítésekor a lehető legjobb 

eredményt érje el. 

Megjegyzés: Néhány pénzügyi eszköz több helyen is kereskedik. Amennyiben az Ügyfél választja 

ki a tranzakció helyét fontos tisztában lenni azzal, hogy a különböző piacokon talán más 

devizában van denominálva ugyanazon termék. Ez azt is jelentheti, hogy plusz költségek 

merülhetnek fel a deviza konverzióból adódóan. 

 
2.4 A teljesítés helyszínei 

A terméktől függően a Megbízás több helyen is teljesíthető.  

A Megbízások az alábbi helyeken teljesíthetők: 

1 A nagyobb nemzeti Értékpapírtőzsdék: Általánosságban ezeket a tőzsdéket használja a 

DEGIRO referencia tőzsdéknek a bid és ask árak meghatározásában. (a WebTrader 

Megbízás ablakban látható melyik a referencia tőzsde az adott termékre) 

2 A nagyobb nemzeti derivatíva-tőzsdék 

3 Alternatív tőzsdék és platformok: például Chi-x 

4 Platformok nem jegyzett termékek számára: egyes termékeket nem jegyeznek a tőzsdén, 

ezek kereskedése közvetlenül az adott másik féllel történik. Az összeegyeztetés viszont 

a platformon történik. A befektetési alapok esetében ilyen például a FundSettle.  

5 Rendszeres internalizálók: A rendszeres internalizálók olyan felek, akik a piacokon kívül 

szolgáltatnak árfolyamokat a tranzakcióhoz. 

Különbségek – árban, likviditásban, tranzakció megadásban, rendezésben és klíringben -léteznek 

a teljesítés helyszínétől függően. Tranzakció rendezés és klíring történhet egy központi szerven 

keresztül vagy közvetlenül piaci partnereken keresztül is. Továbbá különbségek lehetnek 

tranzakció rendezés és klíring esetében is árban, gyorsaságban, a rendezés esélyeiben és 

kockázataiban. Ön kimondottan beleegyezik, hogy a DEGIRO használhatja az összes ebben a 

dokumentumban felsorolt teljesítési helyszínt. 

 

2.5 Order routing 

Order routing az az út, ami a Megbízás leadásától a lehetséges végrehajtás helyéig tart. Az Order 

routing befolyásolhatja a végrehajtási árat, időt és egyéb kondíciókat. Mivel lehetséges, hogy több 

helyen lehetne a Megbízást végrehajtani, a DEGIRO ’smart order routing’-ot (SOR) használ a 

Megbízás feldolgozására. 
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A ’smart order route’ egy olyan rendszer ami lehetővé teszi, hogy a Megbízások a lehető legjobb 

helyre legyenek irányítva úgy, hogy a pici hatása a Megbízás átirányításának minimális legyen.  

 

Amikor nincs lehetőség a ’smart order routingra’ és több helyen is lehetőség lenne a Megbízás 

leadására, akkor sokszor lehetőség van a kívánt végrehajtási hely kiválasztására a Megbízási 

ablakban. 

 
Közzététel és a teljesítési helyek értékelése 

A DEGIRO weboldalán megtalálható, hogy a WebTraderen mely piacokon helyezhetők el 

Megbízások. A DEGIRO kondíciós listájában fel van tüntetve az összes piacra és a teljesítési 

helyre vonatkozó Megbízás teljesítési költség. A különbözet a díjakban legtöbbször a külsős 

költségeknek tudható be. 

A legtöbb pénzügyi termék Megbízásaira vonatkozólag a DEGIRO a nagyobb nemzeti tőzsdéket 

használja ahol az adott termék jegyezve van.  

A DEGIRO rendszeresen felülvizsgálja és értékeli a használt teljesítési helyeket. A DEGIRO saját 

belátása szerint új teljesítési helyeket vehet fel rendszerébe. A DEGIRO felel a teljesítési helyek 

értékeléséért és kiválasztásáért. Ennek megfelelően figyelembe veszi az esetleges költségeket 

(beleértve kapcsolati díjakat mind a teljesítés helyét illetően, mind a rendezést és klíringet 

érintően; végrehajtási díjakat; leadási, módosítási és törlési díjakat; rendezési és klíring vagy más 

egyéb vonatkozó díjakat), nyitvatartási időt, rendezési és klíring infrastruktúrát és likviditási 

kérdéseket. Az új teljesítési helyet a DEGIRO akkor adja hozzá a rendszereihez, ha a kumulatív 

hatása a fentebb soroltaknak (legnagyobb hangsúllyal a költségekre és likviditásra) pozitív 

értékelést kap az Ügyfelek szemszögéből. 

A DEGIRO évente értékeli minden pénzügyi eszközre vonatkozólag, hogy melyik az öt legjobb 

hely kereskedési mennyiség és Megbízás teljesítési minőség tekintetében az adott termékre. Ez 

az információ elérhető a weboldalunkon. 

 

2.7 Teljesítési módok 

Az Ügyfél a Megbízás fajtáját és a teljesítés módját egyaránt meghatározhatja, és saját 

kritériumai szerint kiválaszthatja a számára legkedvezőbb teljesítést. Az elfogadott Megbízások 

végül egy egymás utáni lépésekből álló folyamaton futnak keresztül a rendszerben. Ez azt jelenti, 

hogy az egyes megbízások lebonyolítása egymás után történik. Az azonos típusú megbízások 

beérkezésük sorrendjében dolgozódnak fel (FIFO – first in first out elve alapján). 

Külső teljesítés  

A megbízások mindig az Ön által megjelölt teljesítési helyre küldjük, kivéve, ha a Megbízás csak 

bizonyos feltétel teljesülése esetén küldhető ki (Limit Hit/Stop Loss megbízás). Néha, például 

amikor a Megbízás túlzottan ’agresszív’ vagy ’passzív’, DEGIRO vagy a végrehajtó bróker 

amellett dönthet, hogy nem hozza azonnal nyilvánosságra a Megbízást, csak egy későbbi 

időpontban. Ön beleegyezik, és kifejezetten úgy rendelkezik, hogy azok a Limit Orderek (ideértve 

azokat a Limit Ordereket, amik más megbízások részei), amelyek nem hajthatóak azonnal végre, 

ne kerüljenek azonnal nyilvánosságra. Ha az ilyen megbízások mégis nyilvánossá váltak, akkor 

Ön beleegyezik és kifejezetten úgy rendelkezik, hogy ezek a Megbízások kerüljenek vissza a 

DEGIRO vagy más bróker rendszerébe. 
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KÉREM VEGYE FIGYELEMBE: A tőzsdei zárva tartás alatt beérkező megbízások különböző 

időpontokban kerülhetnek a tőzsdére; például: a megbízás beérkezésének pillanatában, félórával 

a tőzsde nyitása előtt, vagy közvetlenül a tőzsde nyitáskor. Ez nagyrészt függ a szervezet 

felépítésétől illetve a DEGIRO és tőzsde között lévő kapcsolattól. 

 A teljesülés helyszínétől függően, a DEGIRO dönthet arról, hogy mi a teljesítés legjobb módja. 

Egyes helyszíneken jobb lehet nagyon megbízásokat szétbontani kisebb megbízásokra, vagy 

teljesülés előtt árat kérni.  

Befektetési társaságok (befektetési alapok és befektetési vállalatok) 

Szabályszerűen, a befektetési intézményekhez fűződő Megbízásokat a befektetési intézmények 

kezelői vagy az adott befektetési vállalat által alkalmazott adminisztrátorai (alap kezelői) hajtják 

végre. A részesedéseken kívül minden befektetést az SPV nevében végzünk. 

Részesedések 

 A DEGIRO a (Befektetési szolgáltatások feltételeiben meghatározott) Részesedésekre 

vonatkozó megbízásokat a fent leírtakkal ellentétben nem az SPV nevében, hanem az Ügyfél 

nevében teljesíti. Az ügyfél ilyenkor közvetlen Részesedést kap az adott befektetési eszközből.  
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