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Belépés – Éles és Demo számlára I. 

Gépelje be felhasználó nevét és 

jelszavát. Ha nem emlékszik az 

azonosítókra lépjen kapcsolatba 

Ügyfélszolgálatunkkal.  

 

 

E-mail: helpdesk@erstetrader.hu 

Telefon: (06 1) 235 51 51 

 

 

 

A „Váltás Éles számlára/Switch to 

Live” gombbal 

az élőszámla és a demo számla 

között tud átváltani. 

mailto:helpdesk@erstetrader.hu
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Belépés – Éles és Demo számlára II. 

Olvassa el 

figyelmesen a  

Kockázat Feltáró 

Nyilatkozatot. 

 

 

Ha a benne leírtakat 

tudomásul vette, 

kattintson a „Bezár” 

gombra.  
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Kereskedés engedélyezés/tiltás 

Győződjön meg róla, 

hogy a kereskedés 

nem engedélyezett. 

 

A ”Kereskedés 

engedélyezése / 

Kereskedés tiltása” 

gombot a bal felső 

sarokban találja. 

 

Az első 

bejelentkezéskor a 

rendszer felugró 

ablakban jelzi, hogy 

a kereskedés tiltott. 

Kattintson az „OK” 

gombra. 
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Nézet és Ablak kezelés I. 

Zárjon be minden 

ablakot az „X”-ekre 

kattintva. 
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Nézet és Ablak kezelés II. 

Kattintson jobb klikkel a 

Nézet ikonra. Ekkor az 

ábrán látható felugró 

ablakot fogja látni. 

 

„Nézet 

hozzádadásával” 

tetszőleges számú 

munkafelületet tud 

létrehozni. 

 

„Tulajdonságokra” 

kattintva nevet adhat az 

egyes nézeteknek. 
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Kattintson az „Árak 

és Kereskedés” 

ikonra, és válassza ki 

az „Árak és 

kereskedés” pontot. 

 

 

Amikor megnyílt a 

tábla, kattintson az 

„Új Grafikon” 

ikonra.  

 

 

Modulok hozzáadása és mozgatása I. 
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A megnyitott 

modulokat, az adott 

ablak fejlécére 

kattintva lehet 

mozgatni. Kattintson 

bal egérgombbal a 

mozgatni kívánt 

modul fejlécére és a 

gombot lenyomva 

tartva az egér 

mozgatásával 

áthelyezhető. 

Modulok hozzáadása és mozgatása II. 
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A „Új grafikon” 

fejlécen tartsa 

nyomva a bal klikket. 

Ekkor a képen 

látható nyilak 

jelennek meg. 

 

A bal klikket 

folyamatosan 

nyomva tartva, húzza 

rá a „Új Grafikon” 

modult a jobb szélső 

nyílra. (Egyes 

modulok egymásra is 

helyezhetőek, 

ilyenkor egy középső 

gomb is megjelenik. 

Ha ezt választjuk, 

akkor a két modul 

között a modul alján 

vagy tetején 

megjelenő fülekkel 

tudunk váltani.) 

 

A rendszer az 

ablakot így a jobb 

oldali panelba illeszti. 

 

Ezzel a módszerrel 

bármely modult tudja 

illeszteni. 

Modulok hozzáadása és mozgatása III. 



9 

A kezdőképernyőhöz 

érdemes még 

hozzáadni a 

következő 

modulokat: 

 

-Új nyitott pozíciók. 

-Élő megbízások. 

-Számla és fedezet.  

Modulok hozzáadása és mozgatása IV. 
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A Számla és fedezet 

modul segítségével 

egy gyors áttekintést 

kaphatunk a 

számlánk állapotáról.  

 

A képernyő alján 

megjelenő sorban 

megjelenik a 

készpénz 

egyenlegünk, a 

számlaérték, az 

elérhető fedezet és a 

fedezet felhasználási 

szintünk.  

 

Fontos, hogy ha több 

deviza számlával is 

rendelkezik, akkor a 

sor elején egy 

legördülő menü 

segítségével 

válthatunk az egyes 

deviza számlák 

között. Ekkor külön-

külön számlánként 

jelenik meg az 

egyenleg.  

Modulok hozzáadása és mozgatása V. 
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Árak és Kereskedés I. 

Gépelje be a 

„Termék 

hozzáadása” 

mezőbe az Ön által 

kereskedni kívánt 

devizapár / részvény 

/ árupiaci termék 

nevét. (Pl: EURHUF) 

 

A gépelés közben a 

rendszer szűri a 

találati listát. 

 

A termék kereső 

ikonjára kattintva a 

rendszeren 

kereskedhető összes 

termék listájából tud 

választani. 
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Árak és Kereskedés II. 

Az „Árak és 

kereskedés” modul 

elrendezését a bal 

felső sarokban 

található gomb 

segítségével 

módosíthatjuk.  

 

Részletes 

termékkereséshez 

kattintson a 

”Böngésszen új 

termék” után 

gombra. 
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A ”Termékkeresőben” 

válasszon a négy nagy 

termékkategória közül: 

 

Deviza, CFDs, 

Részvények, vagy 

Határidős termékek. 

 

A termékkategória 

kiválasztása után tőzsdék 

szerinti bontásban találja 

meg a kereskedhető 

termékeket. 

 

 

Termék Kereső 
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Piaci áras kereskedés I. 

Jelen pillanatban 

nincsen nyitott 

pozíciója. 

 

Változtassa meg a 

kereskedhető 

összeget az 

EURHUF 

devizapárnál 50.000 

EUR-ra. 

 

Válassza ki az 

alszámlát.  

 

Engedélyezze a 

kereskedést. 

 

Pipálja ki az 

EURHUF melletti 

kereskedés mezőt. 
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Piaci áras kereskedés II. 

 

Az mennyiség mező 

mindig a devizapár 

első tagjára 

vonatkozik. Jelen 

esetben 50.000 fog 

EUR-val kereskedni. 

 

A helyes összeg 

beírása után 

kattintson a 

„Bid/Eladás” vagy a 

„Ask/Vétel” gombra. 

 

A pozíciót egyetlen 

kattintással meg is 

nyithatja. 

 



16 

Piaci áras kereskedés III. 

A teljesülés 

visszaigazolás 

elolvasása után 

kattintson a „Bezár” 

gombra a popup 

ablak bezárásához.  

 

A „Nyomtatás” 

megnyomásával 

lehetősége van a 

visszaigazolás 

kinyomtatására. 
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Kereskedés, megbízás adás I. 

Kattintson a 

”Kereskedési 

modulok”, illetve 

„Megbízások” 

ikonokra. 

 

Válassza ki az „Új 

megbízás”, „Deviza 

kereskedés” vagy a 

„Deviza megbízások” 

menüpontot.  
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Kereskedés, megbízás adás II. 

A „Számla”-nál adja meg 

melyik alszámlájára 

szeretné nyitni a pozíciót. 

 

A „Devizapár” mezőben 

válassza ki a kereskedni 

kívánt deviza keresztet. 

 

A „Mennyiség”-nél adja 

meg az első devizára 

vonatkozó kereskedési 

mennyiséget. (jelen 

esetben 5.000 EUR-t vesz 

vagy ad el) 

 

A „Deviza megbízások” 

modulban lehetősége van 

„Kapcsolódó 

megbízások” adására. 

 

(Profit és Stop loss 

megbízást egyszerre 

állíthat be pozícióihoz.) 

 

A megbízás megadásáról 

további információkat talál 

honlapunkon, az oktató 

anyagok között a „Deviza 

megbízások” aloldalon.  

Új megbízás modul 

Deviza kereskedés modul 

Deviza megbízások modul 
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Kapcsolódó megbízások I. 

Kattintson a 

devizapár előtt 

található „+” jelre. 

Ezáltal lehetősége 

lesz kapcsolódó 

megbízások 

bevitelére. 
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Kapcsolódó megbízások II. 

A „Bezárás” 

oszlopban látja az 

aktuális zárási 

árfolyamot. Erre 

kattintva zárhatja a 

nyitott pozíciót. A 

„Limit” oszlopban, a 

zöld ikonra kattintva 

egy kapcsolódó 

limitáras megbízást 

adhat meg, a „Stop” 

oszlopban a piros 

ikon segítségével 

pedig stop loss 

megbízást helyezhet 

el. 
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Pozíció zárás 

Kattintson a „Bezárás” 

oszlopában látható 

záróárra. Ekkor a képen 

látható felugró ablakot 

fogja látni. 

 

Olvassa el figyelmesen, 

hogy milyen pozíciót fog 

zárni.  

 

Ha rendben találja a 

megbízást kattintson a 

„Pozíció bezárása” 

gombra. 
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Kapcsolódó profit és stop megbízás I. 

A limitáras megbízás 

ikonjára kattintva, a 

középen látható 

ablak fog felugrani. 

 

A stop order előtti 

jelölő kipipálásával 

lehetősége van stop 

loss megbízás 

megadására is.  

 

Tetszés szerint 

helyezhet el egy 

vagy kettő 

kapcsolódó 

megbízást. 

 

Ha a stop megbízás 

ikonjára kattint, akkor 

szintén ez az ablak 

fog megnyílni. Ebben 

az esetben a Stop 

megbízás előtti 

négyzet lesz 

kipipálva 

alapértelmezetten és 

a limit nem.  
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Kapcsolódó profit és stop megbízás II. 

Módosítsa a limitárat 

és/vagy a stop árat a 

kapcsolódó 

megbízás ablakban. 

 

Ha leellenőrizte az 

árat és a 

mennyiséget, akkor 

kattintson a 

„Megbízást ad” 

gombra. 
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Kapcsolódó profit és stop megbízás III. 

A megbízásról 

megadása után egy 

felugró ablakban 

ellenőrizheti a 

megadott árakat és 

mennyiségeket. Ezt 

követően az „Ok” 

gombra kattintva 

elhelyezheti a 

megbízást.  

 

A megbízás 

elfogadását a 

rendszer 

visszaigazolja.  

 

Elolvasás után a 

„Bezár” gombra 

kattintva zárja be az 

ablakot, vagy a 

„Print”-re kattintva 

nyomtassa ki a 

visszaigazolást. 
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Kapcsolódó profit és stop megbízás IV. 

A limit és stop loss 

megbízás az adott 

pozíciónál 

megjelenik. A „Stop” 

oszlopban láthatja, 

hogy milyen stop árat 

adott meg a 

pozícióhoz, a „Limit” 

oszlopban pedig 

látszik, hogy milyen 

limit árat (take profit) 

adott meg.   

 

Ez is jelzi, hogy már 

mindkét megbízást 

megadta. 
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Élő megbízások 

Az „Élő megbízások” 

ablakban láthatja a két 

kapcsolódó megbízást. 

 

Itt van lehetősége azok 

módosítására, új 

megbízás 

létrehozására, kijelölt 

megbízás törlésére 

vagy az összes élő 

megbízás törlésére.  
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Kereskedési napló 

A „Kereskedési 

napló”-ban az adott 

időszakban történt 

tranzakcióit láthatja. 

Az alapértelmezett 

beállítás 1 nap, de a 

beállítások alatt ezt 

módosíthatja. 
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Számlaösszesítő I. 

A korábban 

ismertetett módon 

hozzon létre egy új 

nézetet. Ezt nevezze 

el „Számla”-nak.  

 

Következő lépésben 

a menüben válassza 

ki a „Számla” 

pontot.  

 

Kattintson rá a 

„Számlaösszesítő”-

re. 
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Számlaösszesítő II. 

A „Számlaösszesítő” 

ablakban látható 

számlája értéke, és a 

margin használat. Itt 

folyamatosan nyomon 

követheti számlája 

fedezettségét is. 
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Riportok 

Az Erste Trade-ben több 

riport is elérhető. 

Lehívhatjuk 

visszamenőlegesen a 

végrehajtott ügyleteket, a 

könyvelt ügyleteket, 

számlakivonatot, CFD 

elszámolásokat vagy 

akár a deviza pozícióra 

felszámított 

finanszírozási költséget.  
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Kereskedési feltételek 

A számlájához 

kapcsolódó egyes díjak 

és jutalékok mértékéről 

valamint a fedezeti 

követelményekről az 

Számla menüpontban a 

Kereskedési feltételek 

részben tájékozódhat. 
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Fedezeti követelmény változások 

Az egyes termékekhez 

kapcsolódó fedezeti 

követelmények ill. 

fedezeti értékek 

változásairól előzetesen 

a Számla / Margin and 

Collateral Changes 

menüpontban 

tájékozódhat. 

 

Termékcsoportonként, ill. 

tőzsdénként a „+” ikonra 

kattintva van lehetősége 

megtekinteni a változás 

részleteit. (Termék, 

pontos időpont, jelenlegi 

és új fedezeti 

követelmény/érték) 
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Régi menüpontok 

Felhívjuk figyelmét, hogy 

a letölthető kereskedési 

rendszerben néhány régi 

menüpont is elérhető. A 

„Nyitott pozíciók” és a 

grafikon modul régi 

változata nem 

meghatározott ideig még 

hozzáférhető a 

rendszerben.  

 

Továbbá a 

„Beszélgetés/Chat” 

modul jelenleg nem 

üzemel.    

A weboldalon és az azon közzétett bármely dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó 

ajánlatnak még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz eladása/vétele mellett foglal állást. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan 

tényezők alakítják, melyre az Erste Befektetési Zrt-nek nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei az Erste Befektetési Zrt-re nem háríthatók át. 

A weboldalon foglaltak és az azon közzétett bármely dokumentum - teljes vagy részleges - felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag az Erste Befektetési Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. 


