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TÁJÉKOZTATÓ 

 

az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. által, az egyes pénzügyieszköz-osztályok tekintetében a 

végrehajtási helyszíneken 2018. évben elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont 

következtetések és elemzések a Bizottság (EU) 2017/576 Felhatalmazáson alapuló rendeletében foglaltak 

alapján 

 

A Társaság 2018. évben kizárólag CFD (contract for difference) típusú pénzügyi eszközöket forgalmazott, 

melyre tekintettel jelen tájékoztató kizárólag a nevezett különbözeti ügyletek végrehajtásának 

minőségével kapcsolatos információkat tartalmaz. 

I. A végrehajtás minőségének értékelése során a vállalkozás által az olyan végrehajtási tényezőknek 

tulajdonított relatív fontosság magyarázata, mint például az ár, a költségek, a gyorsaság, a 

végrehajtás valószínűsége vagy bármely más megfontolás, akár minőségi tényező 

A Társaság az ügyfélmegbízások végrehajtásra történő továbbítása során minden elégséges lépést megtesz 

annak érdekében, hogy ügyfelek legjobb érdekeinek megfelelően eljárva az ügyfelek számára a lehetséges 

legjobb eredményt érje el. 

A Társaság végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi tényezőket vette figyelembe: 

 a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára (nettó ár), 

 a megbízás költsége, 

 a megbízás végrehajtásának időigénye, 

 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége, 

 a megbízás nagyságrendje, 

 a megbízás jellege vagy bármely más, a megbízás végrehajtása szempontjából releváns 

megfontolás.  

 

A fent felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának megállapítása során a Társaság a következő 

kritériumokat vette figyelembe: 

 az ügyfél tulajdonságait, beleértve az ügyfél besorolását, 

 az ügyfélmegbízás jellemzői 

 a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai 

 a végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság rögzíti, hogy a végrehajtási minőségének értékelése során elsősorban a megbízás tárgyát 

képező pénzügyi eszköz nettó árának tulajdonított elsődleges fontosságot, a fentiekben meghatározott 

további tényezők – a nettó ár figyelembevételével történő – értékelése mellett. 
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A Társaság a lakossági ügyfél megbízásának végrehajtásra történő továbbításakor és végrehajtásakor a 

lehető legjobb eredményt az ügyfelet terhelő valamennyi költség összege alapján határozta meg, amely a 

pénzügyi eszköz árát és a megbízás végrehajtáshoz kapcsolódó, azzal összefüggő, az ügyfelet terhelő 

valamennyi költséget magában foglalta, beleértve a végrehajtási helyszínnel kapcsolatos díjakat, az 

elszámolási és végrehajtási díjakat, valamint a megbízás végrehajtásában részt vevő harmadik feleknek 

fizetett díjakat. 

II. A megbízások végrehajtásához használt minden végrehajtási helyszín tekintetében a szoros 

kapcsolatok, összeférhetetlenségek és közös tulajdonlás ismertetése 

A Társaság a hatályos Végrehajtási Politikájában, valamint Összeférhetetlenségi Politikájában foglaltakkal 

egyezően tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a Társaság végrehajtási partnere, az iCFD Ltd. (székhely: 

Corner of Agiou Andreou and Eleftheriou Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, 2nd 

Floor, Office 201, 3035 Limassol, Cyprus, engedélyszám: CySEC 143/11, a továbbiakban: iCFD) a 

megbízásokat valamennyi esetben sajátszámlás kereskedés keretében hajtja végre, azaz az egyes pénzügyi 

eszközöket mint megbízó saját számlájáról értékesíti vagy saját számlájára vásárolja meg. Az ebből adódó 

potenciálisa összeférhetetlenségi helyzetet a Társaság elsődlegesen az általa a végrehajtás minőségének 

folyamatos nyomonkövetése útján kezeli a VII. pontban ismertetettek szerint. 

Úgyszintén tájékoztatja továbbá a Társaság az ügyfeleket, hogy az iCFD a Társasággal azonos módon az 

iFOREX csoport tagja. 

III. A végrehajtási helyszínekkel a nyújtott vagy kapott kifizetésekre, a kapott engedményekre, 

kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan kötött specifikus megállapodások 

ismertetése 

A Társaság és az iCFD mint végrehajtási partner, végrehajtási helyszín által a megbízások végrehajtásra 

történő továbbítása tárgyában kötött és jelenleg is hatályos szerződés 2018. január 3. napi hatállyal úgy 

került módosításra, hogy a Társaság e naptól kezdődően a nevezett végrehajtási helyszíntől sem pénzbeli 

(így különösen, de nem kizárólagosan jutalékot), sem egyéb nem pénzbelinek minősülő juttatást nem kap. 

IV. Azon tényezők magyarázata, amelyek a Társaság végrehajtási politikájában felsorolt 

végrehajtási helyszínek listájának módosításához vezettek, ha volt ilyen módosítás 

2018. évben a Társaság kizárólag az iCFD Ltd. részére továbbított megbízásokat végrehajtásra, 2018. 

évben a végrehajtási partnerek köre, így a végrehajtási helyszínek listája nem változott. 

V. Annak magyarázata, hogy a megbízás-végrehajtás hogyan változik az ügyfél-kategóriák szerint, 

amennyiben a vállalkozás eltérően kezeli az ügyfél-kategóriákat, és amennyiben ez hatással lehet a 

megbízás-végrehajtási szabályaikra 

A Társaság a megbízások végrehajtása szempontjából nem kezeli eltérően a különböző ügyfél-

kategóriákat, azaz az ügyfél-kategória nincs befolyással a megbízás végrehajtásának szabályaira. 
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VI. Annak ismertetése, hogy más kritériumok elsőbbséget kaptak-e a közvetlen ár- és 

költségmegfontolásokkal szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor, és ezek az egyéb 

kritériumok a teljes ellenértéket figyelembe véve miként voltak elengedhetetlenek az ügyfél számára 

a lehető legjobb eredmény eléréséhez 

Az I. pontban kifejtettek szerint a közvetlen ár- és költségmegfontolásokkal szemben más kritériumok 

nem élveztek elsőbbséget a lakossági megbízások végrehajtása során. 

 

VII. Annak ismertetése, hogy a befektetési vállalkozás hogyan használta fel a végrehajtás 

minőségével kapcsolatos adatokat és eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson 

alapuló rendelet alapján közzétett adatokat 

A Társaság által felvett és továbbított ügyfélmegbízások iCFD általi végrehajtása során elért ár egy az erre 

a célra rendszeresített informatikai megoldás révén másodperces időközönként összevetésre kerül a 

Reuterstől származó legjobb eladási/vételi árakkal. A Társaság a végrehajtás minőségét ily módon 

folyamatosan, valamennyi kereskedési napon monitorozza és amennyiben az összevetés alapján 

szignifikáns (5% feletti) eltérést tapasztal, az eltérés okát a végrehajtási partner bevonásával vizsgálja. 

Amennyiben az összevetés alapján kétséget kizáróan megállapításra kerül, hogy adott ügylet 

vonatkozásában a legjobb végrehajtás kritériuma nem teljesül, úgy a Társaság kompenzálja ügyfeleit. 

A végrehajtás minőségére vonatkozó adatok elemzése alapján összességében megállapítható, hogy a 

Társaság által igénybe vett végrehajtási partnernél megvalósuló végrehajtás minősége – az I. pontban 

elsődleges jelentőségűnek meghatározott ártényező szempontjából – megfelelő, az iCFD által végrehajtott 

ügyletek kötési árai alapján teljesül az ügyfelek számára lehető legjobb eredmény elérésének jogszabályi 

követelménye. 

A Társaság 2018. évben az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat 

nem használta fel. 

VII. Amennyiben alkalmazandó, annak ismertetése, hogy a befektetési vállalkozás hogyan használta 

fel a 2014/65/EU irányelv 65. cikke alapján létrehozott valamely összesítettadat-szolgáltatótól 

származó adatokat. 

Nem alkalmazandó. 

 

 


