
Végrehajtás minőségének elemzése 2018 

 
 

Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (lakossági és szakmai ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 01-04 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat.  



Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Kötvények (lakossági és szakmai ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 05-06 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat.  



Származtatott devizaügyletek - Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei 

ügyletek és opciós ügyletek (lakossági és szakmai ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 07-08 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat.  



Strukturált pénzügyi eszközök (lakossági és szakmai ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 09 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat.  



Származtatott részvényügyletek - Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett opciós ügyletek és 

határidős tőzsdei ügyletek (lakossági és szakmai ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 10-11 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat.  



Értékpapírosított derivatívák - Opciós utalványok és certifikát-derivatívák (lakossági és szakmai 

ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 12-13 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat.  



Értékpapírosított derivatívák - Egyéb értékpapírosított derivatívák (lakossági és szakmai ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 14-15 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat.  



 

Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén 

kereskedett áruk (lakossági és szakmai ügyfelek) 

vonatkozó táblák: 16-17 

 

A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 

A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel történő 

végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 

• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 

• a megbízás költsége, 

• a megbízás végrehajtásának időigénye, 

• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 

• a megbízás nagyságrendje, 

• a megbízás természete, 

• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás 

 

A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának 

meghatározásánál: 

• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 

• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT – 

Securities Financing Transactions) jár; 

• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 

• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 

 

A Társaság semmilyen közeli kapcsolattal, közös tulajdonlással vagy összeférhetetlenséggel nem rendelkezik az 

alkalmazott végrehajtási helyszínek vonatkozásában. 

 

Végrehajtási helyszínektől kapott ösztönzők 

A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt 

vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre 

irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések 

megsértését jelentené. 

A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el harmadik 

felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket a Társaság a 

végrehajtási helyszínektől kaphat. 

A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen ösztönző 

nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 

A Társaság az aktuálisan (2018. január 03. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta nem 

módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 

A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed ki, és a 

végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az alábbi 

szempontokat is figyelembe veszi: 

a) reputációs és piaci megítélés, 

b) partnerkockázat, 

c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 

d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás vonatkozásában, 

e) ügyféligények, 

f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek hasonlóak a 

jelen Végrehajtási Politikához, 

g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 

h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is biztosítja, 

i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 

 

A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel. 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó 

adatokat. 


