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TÁJÉKOZTATÓ 

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

helyszíneken 2017. évben elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont következtetések és 

elemzések. 

I. 

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. 

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 Társaság 2017. évben havonta kereskedési jutalékot kapott az Ügyfelek által – a Formula Investment House Ltd., 

illetve iCFD Ltd. (a továbbiakban együtt: végrehajtási helyszín) által üzemeltetett és a Társaság által közvetített 

Online Kereskedési Platformon – végrehajtott tranzakciók alapján. A végrehajtási helyszínnel kötött szerződés 

értelmében a Társaságot jutalék az Ügyfelei által végrehajtott tranzakciók havi mennyisége után illette meg. A 

jutalék mértéke az alapul szolgáló pénzügyi eszköz típusa, valamint a tranzakciók mennyisége alapján, progresszíven 

növekedve, legfeljebb 0,6%-ig terjedhetett. 
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A Társaság 2018. január 3. napjának hatályával a végrehajtási helyszín részéről fent említett jutalékot, illetve egyéb 

pénzbeli juttatást nem kap. 

III. 

A Társaság a befektetési és kiegészítő szolgáltatásai nyújtása során az ügyfél érdekét esetlegesen sértő, abban 

okozott kár kockázatát hordozó potenciális összeférhetetlenségi esetként azonosította, hogy valamennyi általa felvett 

ügyfélmegbízást az iFOREX csoporthoz tartozó végrehajtási helyszín részére továbbít, amely végrehajtásra 

kiválasztott partner a megbízásokat valamennyi esetben saját számlára kereskedi le, azaz az egyes pénzügyi 

eszközöket, mint megbízó saját számlájáról értékesíti az Ügyfél részére, illetve saját számlájára vásárolja meg az 

Ügyféltől. 

A Társaság ügyfeleinek megbízásait saját számlás kereskedés során végrehajtó végrehajtási helyszín tekintetében a 

hátrányos érdek-összeütközések elkerülése érdekében a Társaság a következő intézkedéseket alkalmazza: 

 a Társaság egyértelműen tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy az ügyfelek megbízásait melyik végrehajtási 

helyszín hajtja végre, saját számlás kereskedés keretében; 

 a Társaság folyamatosan nyomon követi, hogy a végrehajtási helyszín megtesz-e minden elégséges lépést a 

megbízások végrehajtása folytán annak érdekében, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás 

végrehajtása során az ügyfél számára lehető legjobb eredményt érje el és a bizonyíthatóan érdek-

összeütközést magában hordozó helyzetben nem részesíti kedvezőbb elbírálásban a választott végrehajtási 

partnert az ügyféllel szemben; 

 a Társaság nem fogad el semmilyen díjazást, kedvezményt vagy nem pénzbeli előnyt annak 

ellentételezéséül, hogy az ügyfelei megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszín továbbítja. 

Mivel a végrehajtási helyszínek az iFOREX csoport leányvállalatai, ennek következtében működésük jelentős 

mértékű hasonlóságot mutat, továbbá a Társaság által kiszervezett egyes tevékenységeket szintén az iFOREX 

csoporthoz tartozó cégek végeznek, amely szoros kapcsolatot eredményez a Társaság és az iFOREX csoport között. 

IV. 

A Társaság 2017. július 9. napjának hatályával a korábbi végrehajtási helyszínnel (Formula Investment House Ltd.) a 

Társaság által továbbított megbízások végrehajtására vonatkozó szerződését felmondta és ezzel egy időben 

szerződést kötött az iCFD Ltd.-del. A végrehajtási helyszín módosításának elsődleges oka annak biztosítása, hogy a 

Társaság által továbbított megbízások a MiFID rezsim alá tartozó szolgáltató által kerüljenek végrehajtásra, melynek 

eredményeként a Társaságra és a végrehajtási helyszínre is azonos Európai Uniós szabályok terjednek ki. 
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