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KÖZLEMÉNY A KOCKÁZATOKRÓL ÉS 
FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYEKRE 

 
A FEJEZET – MINDEN PÉNZÜGYI ESZKÖZZEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK 

 
1. Bevezető 
 
1.1 Ez a Kockázati Záradék és Figyelmeztetés biztosított az Ön (Ügyfeleink és leendő Ügyfeleink) részére 
a 2017-es  L.87(I)/2017 Befektetési Szolgáltatások és Tevékenységek és Szabályozott Piacok Törvényben 
leírtaknak megfelelően, mivel ez időről időre módosulhat ("a Törvény"), amely a Goldenburg Group 
Limited ("a Társaság") tekintetében alkalmazható. 
 
1.2. Minden Ügyfél és leendő Ügyfél figyelmesen olvassa el a következő Kockázati Záradék és 
Figyelmeztetést továbbiakban tartalmazó ("Dokumentum"), a kockázatokról és veszélyekről szóló 
közleményt, még mielőtt kereskedelmi számlát nyitna a Társaságnál, vagy igénybe venné a Társaság 
bármely szolgáltatását. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen dokumentum nem tartalmazza és 
nem tartalmazhatja valamennyi kockázatot és a pénzügyi eszközök kezelésére vonatkozó egyéb jelentős 
szempontok felsorolását vagy magyarázatát (például: CFD befektetési eszköz, bináris opció). A 
hirdetmény célja, hogy általánosságban megmagyarázza a kockázatok természetét, amennyiben Ön 
pénzügyi eszközök tisztességes és korrekt kereskedelmével foglalkozik. 
 
1.3. A vállalat termékei és szolgáltatásai az ügyfél célpiacra szánt, ahogyan az a Termékirányítási 
Szabályzatban le van írva, amelyek időről időre módosíthatóak. 
 
2. Díjak és adók 
 
2.1. A Társaság által az ügyfél számára nyújtott szolgáltatások díjkötelesek, a díjazás elérhető a Társaság 
weboldalán. Mielőtt az ügyfél kereskedésbe kezd, vagy igénybe veszi a Társaság bármely szolgáltatását, 
meg kell ismernie valamennyi illetéket, jutalékot és díjat, amely az ügyfelet terheli. Az ügyfél felelőssége, 
hogy a díjak esetleges változásait ellenőrizze.  
 
2.2. Ha bármely díjat nem konkrét pénzösszegben, (hanem például százalékos értékben vagy szerződés 
szerinti értékben) határoznak meg, az ügyfél köteles megbizonyosodni róla, hogy ezek a díjak milyen 
összegűek lesznek. 
 
2.3. A Társaságnak jogában áll a díjakat bármikor megváltoztatni, a Társaság weboldalán található 
Ügyfél Megállapodás rendelkezései alapján.  
 
2.4. Fennáll a veszélye annak, hogy az ügyfél bármely pénzügyi eszközzel való kereskedelmi 
tevékenysége adózási vagy más kötelezettség alá esik jogszabályi vagy a személyes körülményeiben 
beálló változások miatt. A Társaság nem garantálja, hogy az ügyfélnek semmilyen adót és/vagy illetéket 
nem kell fizetnie. A Társaság nem nyújt adótanácsadást, azt ajánlja, hogy az ügyfél kérdés esetén lépjen 
kapcsolatba képesített adótanácsadóval. 
 
2.5. Az ügyfél felelős valamennyi adóért és/vagy egyéb kötelezettségért, amelyet kereskedelmi 
tevékenysége maga után von. 
 
2.6. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adók külön figyelmeztetés nélkül is változhatnak. 
 
2.7. Amennyiben a helyi jogszabályok megkívánják, a Társaság a forrásnál levonja az ügyfélnek 
teljesítendő kifizetésekből az adóhatóság által meghatározott, a vonatkozó jogszabályok alapján 
levonandó díjat. 



 
 

 
GOLDENBURG GROUP LTD   

1 Siafi Street Phone: +357 2503 0299 Fax: +357 2403 0076 

Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 
303 

info@topforex.com  Reg. No: HE328474 

3042 Limassol, Cyprus www.topforex.com TAX Reg. No: 12328474D 

   

TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised                                         
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14. 

 

 
2.8. Lehetséges, hogy a kereskedelmi felületen végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatos, az ügyfél által 
fizetendő egyéb költségek, ideértve adókat is, merülhetnek fel, melyeket mi nem fizettünk meg, és nem 
is vetették ki a Társaságra ezeket. Bár teljes mértékben az ügyfél kizárólagos felelőssége az adó 
megfizetése, és anélkül, hogy ettől eltérnénk, az ügyfél elfogadja, hogy a Társaság a kereskedelmi 
felületen végzett tevékenység vonatkozásában levonhat a hatályos jogszabályok által előírt adót. Az 
ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak jogában áll elszámolni az ilyen adólevonásokat az ügyfél 
kereskeskedési számlájával szemben. 
  
2.9. Felhívjuk a figyelmet, hogy CFD-kre vonatkozó árakat a Társaság állapítja meg, és ezek eltérhetnek 
a máshol bejelentett áraktól. A Társaság kereskedelmi árai mindig azok, melyeken a Társaság CFD-ket 
értékesít ügyfelei számára. A Társaság kereskedelmi felületén látható árak a megbízás elküldése előtti 
pillanatban utolsóként ismert árakat tükrözik, előfordulhat azonban, hogy a megbízásnál alkalmazott 
végrehajtási ár ettől eltér, a Társaság Érdekeltség és Rendelkezés Végrehajtás Szabályzatának és az 
Ügyfél Megállapodásnak megfelelően.  Ez alapján az ár, amit az ügyfél kap egy pozíció nyitása vagy 
zárása kapcsán, nem feltétlenül felel meg közvetlenül a valós idejű piacon, vagy más 
brókereknél/szolgáltatóknál elérhető, a CFD eladás pillanatában érvényes piaci árnak. 
 
3. Harmadik felet érintő kockázatok 
 
3.1. A Társaság minden hozzá beérkező ügyfélpénzt haladéktalanul egy vagy több elkülönített 
ügyfélszámlán (“ügyfél számlák" jelöléssel) helyez el, megbízható pénzintézeteknél (Cipruson vagy az 
EGT-n belül vagy kívül), mint például egy harmadik országban található hitelintézetnél vagy banknál. 
Bár a Társaság kellő szakértelemmel, körültekintéssel és gondossággal jár el a pénzintézet vonatkozó 
előírások szerinti kiválasztásában, figyelembe kell venni, hogy vannak olyan körülmények melyekre a 
Társaság nincs befolyással, és így a Társaság nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az 
az ügyfeleket ért veszteségekért, mely az ügyfelek pénzét kezelő pénzintézet fizetésképtelenségének vagy 
más hasonló eljárásnak, vagy a pénzintézet hibájának eredménye.  
 
3.2. A pénzintézet (3.1-es bekezdés) ahol az ügyfél pénze tárolásra kerül, lehet Cipruson vagy az EGK-n 
kívül. Az érthető, hogy az ilyen, Cipruson és az EGK-n kívül lévő pénzintézetekre vonatkozó jogi és 
szabályozási rendszerek eltérőek a ciprusi rendszerektől, tehát fizetésképtelenség, vagy a harmadik 
személynek más, ezzel egyenértékű kötelezettségszegése esetén az ügyfél pénzét eltérő módon 
kezelhetik, mintha a pénzt egy ciprusi, elkülönített számlán tartották volna.  
 
3.3. A pénzintézet, amelynek a Társaság a pénzösszeget átadja az ügyfél pénzét (a 3.1.-es bekezdésnek 
megfelelően), tarthatja azt gyűjtőszámlán is. Így fizetésképtelenség vagy a pénzintézethez kapcsolódó 
más hasonló eljárás esetén a Társaság csak fedezet nélküli követelést adhat ki az ügyfél védelmében, és 
az ügyfél ki lesz téve annak a veszélynek, hogy a pénzösszeg, amit a Társaság a pénzintézettől megszerez, 
nem lesz elegendő az érintett számlán lévő követelések kielégítésére. Általában az intézményeknél tartott 
számlák, beleértve a gyüjtő számlá(ka)t különböző kockázatokkal szembesülnek, beleértve a potenciális 
kockázatátát annak, hogy egy (1) számlaként legyen kezelve pénzügyi intézmény esetében, amelyben az 
alaptőke fizetésképtelenségként van tartva. Ilyen körülmények között akármilyen megfelelő 
betétbiztosítási rendszer alkalmazható anélkül, hogy az Ügyfél a Gyüjtő Számla valódi haszonélvező 
tulajdonosa lett volna. Ezenkívül megoldási intézkedésekre kerülhet sor ilyen esetekben, beleértve az 
Ügyfél alapok óvadékát. 
 
3.4. A Társaság elhelyezheti az ügyfél pénzét olyan letéteményesnél, akinek valamilyen hitelbiztosítéka, 
zálogjoga vagy beszámítási joga áll fenn a pénzen. 
 
3.5. A bank vagy bróker, amelyeken keresztül a Társaság kereskedik, érdekei ellentétesek lehetnek az 
ügyfél érdekeivel. 
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4. Fizetésképtelenség 
 
4.1. A Társaság csődje vagy fizetésképtelensége, vagy a Társaság által az Ügyfél nevében vállalt Ügyletek 
(beleértve korlátozás nélkül az ügynököket, a végrehajtási helyszíneket és a likviditási szolgáltatókat) 
által vállalt csőd vagy fizetésképtelenség, az Ügyfél hozzájárulása nélkül felszámolhatja vagy lezárhatja 
a pozíciókat és ennek következtében az Ügyfél veszteségeket szenvedhet. A Társaság 
fizetésképtelenségének valószínűtlen esetére a szegregált ügyfélalapok nem használhatók fel a Társaság 
hitelezői részére történő visszatérítésre. Ha a Társaság nem tudja teljesíteni a visszafizetési igényeket, a 
jogosult felpereseknek joga van kártérítésre a Befektető Kompenzációs Alappal, amint azt az 
alábbiakban kifejtettük. 
 
4.2. A Társaság, mint a CFD kibocsátója átmenetileg vagy tartósan fezetésképtelenné válhat, ami 
képtelenné teheti a kötelezettségeinek teljesítését. A kibocsátó fizetőképessége egy vagy több tényező 
hatására változhat, beleértve a kibocsátó társaság pénzügyi kilátásait, a kibocsátó gazdasági ágazatát 
és/vagy az ország politikai és gazdasági helyzetét, ahol ez és/vagy ennek az üzlete található. A kibocsátó 
fizetőképességének romlása befolyásolja az általa kibocsátott értékpapírok árát. 
 
5. Befektetői Kártérítési Alap 
 
5.1. A Társaság tagja a befektetési vállalkozások ügyfelei számára létrehozott Befektetői Kártérítési 
Alapnak, melyet a Ciprusi Köztársaság szabályoz. Egyes ügyfelek jogosultak lehetnek kártérítésre a 
Befektetői Kártérítési Alaptól a Társaság kötelezettségszegése esetén. A kártérítés összege az egyes 
jogosult ügyfelek tekintetében nem haladhatja meg a 20,000 (húszezer) eurót. További részletekért 
kérjük, olvassa el a “Befektetői Kártérítési Alap” című dokumentumot, mely megtalálható a 
honlapunkon. 
 
6. Technikai kockázatok 
 
6.1. Az ügyfél, nem pedig a Társaság viseli a kockázatot mindazokért a pénzügyi veszteségekért, melyeket 
a kötelezettségszegés, hibás teljesítés, közbeavatkozás, szétkapcsolás vagy az informatikai, 
kommunikációs, elektronikus, elektromos vagy más rendszerek hibás működése okoz. 
 
6.2. Amennyiben az ügyfél elektronikus rendszert használ a tranzakciók lebonyolítására, ki lesz téve a 
kockázatnak, amely a rendszer, beleértve hardveres és szoftveres eszközök, szerverek, kommunikációs 
vonalak és az internet hibás működéséből adódhat. Ilyen hibák eredménye lehet, hogy megbízását nem 
az ügyfél utasításai szerint hajtják végre, vagy egyáltalán nem hajtják végre. A Társaság nem vállal 
felelősséget ilyen működési hiba esetére. 
 
6.3. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az e-mailen továbbított titkosítatlan információk nem védettek az 
illetéktelen hozzáféréstől. 
 
6.4. Előfordulhat, hogy az egyszerre folyó nagyszámú ügylet miatt az ügyfél nehezen tud kapcsolatot 
létesíteni telefonon vagy a Társaság rendszereszközein, különösen gyors piac esetén (például ha 
kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók szabadulnak fel.) 
 
6.5. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az interneten bekövetkezhetnek olyan események, melyek hatással 
vannak a Társaság weboldalához és/vagy kereskedési rendszereihez való hozzáférésre, beleértve, de nem 
kizárólagosan a vonalmegszakadásokat vagy adatátviteli kimaradást, szoftveres vagy hardveres 
meghibásodást, az internet lekapcsolását, a közcélú elektromos hálózat hibáit vagy hekkertámadásokat. 
A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, ilyen, a hatókörén kívül eső eseményből eredő kárért vagy 
veszteségért, sem pedig egyéb veszteségért, költségért, kötelezettségért vagy kiadásokért (korlátlanul 
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beleértve a profitveszteséget is), amely abból fakad, hogy az ügyfél nem volt képes elérni a Társaság 
weboldalát és/vagy kereskedési rendszerét, vagy a tranzakciókra való megbízása meghiúsult vagy 
hibásan történt meg.  
 
6.6. A számítógépes felszerelés használatával valamint az adat- és hangalapú kommunikációs 
rendszerekkel kapcsolatban az ügyfél vállalja többek között a következő kockázatokat, amelyek esetére 
a Társaság nem vállal felelősséget semmilyen felmerülő veszteségért: 
 
(a) Az ügyfél oldalán lévő berendezést, a szolgáltatót vagy az ügyfelet kiszolgáló kommunikációs 
(beleértve a hangkommunikációt is) operátort érintő áramkimaradás; 
(b) Az ügyfél, a kiszolgáló (kommunikációs operátor), a szolgáltató és az ügyfél kereskedelmi vagy 
információs szerverének kapcsolódását biztosító kommunikációs csatornát ért fizikai sérülés vagy 
rombolás; 
(c) Az ügyfél, a Társaság, a szolgáltató vagy a kommunikációs operator (beleértve a hangalapú 
kommunikációt is) által használt kommunikációs csatorna leállása (elfogadhatatlanul gyenge 
minősége); 
(d) Az ügyfélterminál rossz vagy vagy következetlen beállításai; 
(e) Az ügyfélterminál korai frissítése; 
(f) Amennyiben telefonos (szárazföldi vagy mobiltelefon vonal) hangalapú kommunikáción keresztül ad 
ki megbízást, az ügyfél kockáztatja a problémás tárcsázás veszélyét a kommunikáció minőségének 
problémáinak és a kommunikációs csatorna leterheltségének következtében, mikor megpróbálja elérni 
a Társaság brókerszolgáltató részlegének alkalmazottját; 
(g) A kommunikációs csatornák használata, akár hardver, akár szoftver, magukban hordozzák annak 
kockázatát, hogy az üzenet (beleértve a szöveges üzenetet is), nem érkezik meg az ügyféltől a 
Társasághoz; 
(h) A telefonon keresztül való kereskedés akadályozva lehet a kapcsolat túlterheltsége miatt. 
(i) A felület meghibásodása vagy működésképtelensége esetén, mely magában foglalja az ügyfélterminált 
is. 
 
6.7. Az ügyfél pénzügyi veszteséget szenvedhet a fenti kockázatok bekövetkezte esetén, a Társaság 
azonban semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal abban az esetben, ha az ilyen kockázat 
megvalósul, valamennyi felmerülő veszteség az ügyfelet terheli. 
 
7. Kereskedelmi Felület 
 
7.1. Figyelmeztetjük az ügyfelet, hogy amennyiben az elektronikus felületen kereskedik, többek között a 
következő okok miatt szenvedhet el pénzügyi veszteséget: 
 
(a) Az ügyfél eszközeinek, szoftvereinek vagy a gyenge kapcsolat hibájából. 
(b) A Társaság vagy az ügyfél hardveres vagy szoftveres eszközeinek hibája, meghibásodása vagy 
azokkal való visszaélés miatt. 
(c) Az ügyfél berendezéseinek nem megfelelő működése. 
(d) Az ügyfél termináljának hibás beálllítása. 
(e) Az ügyfél termináljának megkésett frissítése. 
 
7.2. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy egyszerre csak egy utasítás adása megengedett. Amint az ügyfél 
elküldte az utasítást, újabb utasítást adhat a Társaságnak. 
 
7.3. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ajánlatok egyetlen megbízható forrása az, ami a szerverek 
Ajánlati adatbázisában aktuálisan elérhető. Az ügyfél terminálján megjelenő Ajánlati adatbázis nem 
megbízható forrása az ajánlatoknak, mivel az ügyfél terminálja és a szerver közötti kapcsolat bizonyos 
pontokon megzavarható, így bizonyos ajánlatok lehetséges, hogy nem jutnak el az ügyfél termináljára. 
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7.4. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy mikor az ügyfél lezár egy ajánlattételt/töröl egy ablakot vagy 
megnyit egy pozíciót/bezár egy ablakot, a szerver felé elküldött utasítás már nem vonható vissza.  
 
7.5. A megbízások sorbaállításuk rendje szerint egyesével hajthatóak végre. Több megrendelés 
ugyanazon ügyfélszámláról egy időben nem hajtható végre. 
 
7.6. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben egy megbízást már lezárt, az már nem vonható vissza. 
 
7.7. Abban az esetben, ha az ügyfél nem kap visszajelzést a korábban elküldött megbízás végrehajtásának 
eredményéről, ezért megismétli a megbízást, az ügyfél elfogadja annak kockázatát, hogy egy helyett két 
tranzakciót hajt végre. 
 
7.8. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a függőben lévő megbízás már teljesítve van, de az ügyfél 
utasítást ad annak mértékének módosítására, az egyetlen végrehajtható utasítás, ha a megnyitott 
pozícióban a “veszteség megállítása” és/vagy az “elérhető profit” szintjeit módosítja, amennyiben a függő 
megbízást már élesítették. 
 
8. A Társaság és az ügyfél közötti kommunikáció 
 
8.1. Az ügyfélnek kell viselnie minden olyan pénzügyi kockázatot, melynek oka, hogy az ügyfél hibásan, 
vagy egyáltalán nem kapta meg a Társaságtól származó valamely üzenetet. 
 
8.2. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az e-mailen keresztül küldött, nem titkosított információk nem 
védettek az illetéktelen hozzáféréstől. 
 
8.3. A Társaság nem vállal felelősséget, ha illetéktelen harmadik személy fér hozzá információhoz, 
beleértve az elektronikus levelezési címet, elektronikus kommunikációt és személyes adatokat, vagy 
hozzáfér az adatokhoz, miközben azok a Társaság és az ügyfél között vannak továbbítva interneten vagy 
egyéb kommunikációs hálózati eszközön, telefonon vagy más elektronikus módon. 
 
8.4. Teljes mértékben az ügyfélnek kell viselnie annak kockázatát, ha a Társaság online kereskedelmi 
rendszerének belső levelezési rendszerébe nem érkezik meg az ügyféltől a Társaságnak küldött üzenet. 
 
9. Vis maior események 
 
9.1. Vis maior esemény esetén megtörténhet, hogy a Társaságnak nem tud gondoskodni az ügyfél 
megrendelésének végrehajtásáról vagy nem tudja teljesíteni az ügyféllel kötött megállapodásban foglalt 
kötelezettségeit. Ennek eredményeképp az ügyfelet pénzügyi veszteség érheti. 
 
9.2. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely vis maior esemény 
miatt a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek hibás, megszakadt vagy késedelmes teljesítését 
okozza. 
 
10. Rendellenes piaci feltételek 
 
10.1. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy rendellenes piaci körülmények esetén a megrendelés 
végrehajtásának határideje meghosszabbítható, a megrendelés a meghatározott árakon nem hajtható 
végre, vagy egyáltalán nem hajtható végre. 
 
10.2. A Rendellenes piaci feltételek közé tartozik, de nem kizárólag a gyors áringadozások esete, amikor 
gyors az ármozgás, és az ár olyan mértékben emelkedik vagy esik egy kereskedési szekcióban, hogy az 
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adott tőzsde szabályai szerint a tőzsdei kereskedést felfüggesztik vagy korlátozzák; vagy likviditási hiány 
lép fel; vagy ez a kereskedési szekciók nyitásakor történik. 
 
11. Deviza 
 
11.1. Mikor egy pénzügyi eszköz az ügyfélétől eltérő pénznemben kerül forgalomba, az átváltási 
árfolyamokban beállt bármilyen változás negatív hatással lehet annak értékére, árára és 
teljesítőképességére, és ezáltal veszteséget okozhat az ügyfélnek. 
 
12.Szabályozási és Jogi Kockázat 
 
A törvényekben és rendelkezésekben való változás jelentősen befolyásolhatják a Pénzügyi Eszközt és a 
szektorban vagy piacon lévő befektetéseket. A kormány vagy egy szabályozó szerv által hozott törvények 
vagy rendelkezések megváltoztatása vagy az igazságszolgáltatási szervezet által hozott döntés 
megnövelheti az üzlet működési költségeit, csökkentheti a befektetés vonzerejét, megváltoztathatja  
versenyképességét és ezzel a befektetés nyereségét is.  Ez a kockázat kiszámíthatatlan, és piacról piacra 
változhat. 
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B FEJEZET – ADOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KOCKÁZATAIVAL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
12. Bevezető 
 
Általános figyelemfelhívás a komplex pénzügyi eszközök veszélyeire (származékos 
pénzügyi eszközök, mint például az árfolyamkövető befektetések (CFD) 
 
A CFD-vel való kereskedés során az ügyfél a tőkéjét kockáztatja, különösen ha spekulatív módon 
kereskedik. Mind a CFD-k magas kockázati besorolású összetett pénzügyi eszközök, és az ügyfél 
elvesztheti befektetett pénzét. 
 
Az ügyfél befektetési döntései és a Társaság által az ügyfélnek nyújtott befektetési tanácsok különböző 
piaci-, deviza-, gazdasági-, politikai-, üzleti kockázatok alá esnek, és nem feltétlen lesznek nyereségesek. 
 
Az ügyfél tudomásul veszi, és fenntartások nélkül elfogadja, hogy bármely, a Társaságtól esetlegesen 
kapott befektetési tanács vagy információ ellenére bármely, pénzügyi eszközben lévő befektetés értéke 
felfelé vagy lefelé ingadozhat. Az ügyfél tudomásul veszi, és fenntartások nélkül elfogadja, hogy bármely 
pénzügyi eszköz vásárlása vagy eladása jelentős kockázatot hordoz, mely veszteségekkel vagy károkkal 
járhat, és kész vállalni ezt a kockázatot. 
 
Alább található egy összefoglaló a főbb kockázatokról és más fontos, a CFD-vel való kereskedésre 
vonatkozó szempontokról: 
   
12.1. CFD-vel kereskedni NAGYON SPEKULATÍV ÉS RENDKÍVÜL KOCKÁZATOS és nem 
ajánlott a nagyközönség minden tagja számára, kizárólag azon befektetőknek, akik: 
 
(a) megértik, és hajlandóak vállalni a gazdasági, jogi és egyéb kockázatokat, 
(b) figyelembe véve a személyes körülményeiket, pénzügyi forrásaikat, életstílusukat és 
kötelezettségeiket képesek viselni akár a teljes befektetésük elvesztését is, 
(c) képesek megérteni a CFD-vel való kereskedést, valamint a mögöttes eszközöket és pénzpiacokat. 
 
12.2. A Társaság adhat az ügyfélnek harmadik felek által összeállított tanácsot vagy eszközöket, “ahogyan 
van” alapon (azaz a Társaság nem hagyja jóvá, vagy támogatja, vagy dolgozza fel az említett 
információkat és/vagy eszközöket), melyek kereskedelmi trendeket vagy kereskedelmi lehetőségeket 
jelezhetnek. Az ügyfél elfogadja és megérti, hogy bármilyen cselekvés, melyet a harmadik felek által 
szolgáltatott információk és/vagy eszközök alapján hajt végre, veszteséget vagy az ügyfél eszközeinek 
általános értékcsökkenését eredményezhetik. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen olyan 
veszteségért, mely azért következik be, mert az ügyfél harmadik felek által szolgáltatott információk vagy 
eszközök alapján cselekszik. 
 
12.3. A CFD-k származékos pénzügyi eszközök, melyek értéke az alapjául szolgáló eszközök/piacok 
értékéből ered (például deviza, részvény, indexek, fémek, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, 
stb.) Bár az árakat, melyeken a Társaság kereskedik, egy a Társaság által kifejlesztett algoritmus 
határozza meg, az árak eredendően a mögöttes eszközökből/piacokból származnak. Ezért fontos, 
hogy az ügyfél megértse az adott mögöttes eszközhöz/piachoz kapcsolódó kockázatot, mivel az árak 
ingadozásai hatással lesznek a kereskedésből származó haszonra. 
 
12.4. Egy pénzügyi instrumentum korábbi teljesítményéről szóló információ nem garantálja annak 
jelenlegi/jövőbeni teljesítményét. A múltbeli adatok nem jelentenek kötöttséget vagy biztonságos 
előrejelzést a pénzügy instrumentum jövőbeni teljesítményével kapcsolatban. 
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12.5. Tőkeáttétel 
 
12.5.1. A devizatranzakciók és a származékos pénzügyi eszközök kezelése nagyfokú kockázattal jár. A 
kezdő letét összege relative alacsony lehet a devizapiaci vagy származékos szerződésbeli értékhez képest, 
tehát a tranzakció tőkeáttételes. 
 
12.5.2. A viszonylag kicsi piaci mozgás arányosan nagyobb hatást gyakorol az ügyfél letétbe helyezett 
vagy letétbe helyezendő forrásaira; ezek inkább az ügyfél ellen, mint érdekében dolgoznak. Lehetséges, 
hogy az ügyfél teljes egészében veszteséget realizál a kezdő letét összegén, és minden további 
pénzeszközön is, amelyet a Társaságnál letétbe helyezett. Ha a piaci mozgások szembe mennek az ügyfél 
pozíciójával és/vagy a fokozott letéti követelés áll fenn, az ügyfél felszólítható további letétek befizetésére 
rövid időn belül annak érdekében, hogy piaci pozícióját megőrizze. Ha a megkeresés ellenére a további 
források bevonása nem történik meg, az a pozícióknak a Társaság által való lezárását eredményezheti, 
az ebből fakadó veszteséget vagy hiányt pedig teljes mértékben az ügyfélnek kell viselnie. 
 
12.6. Kockázatcsökkentő megbízások és stratégiák 
 
12.6.1 Bizonyos megbízások (például a stop-loss megbízások, vagy a helyi jogban stop-limit megbízások) 
melyeknek az a célja, hogy bizonyos mértékűre korlátozzák a veszteség mértékét, esetleg nem lesznek 
megfelelőek az adott piaci feltételek között, és gyakorlatilag lehetetlenné válik az ilyen megbízások 
végrehajtása például a piaci likviditás miatt. A kombinációs stratégiák, mint például a különbözeti 
ügyletek és a straddle ügyletek kombinálása épp olyan kockázatos lehet, mint az egyszerű rövid és hosszú 
pozíciók. Így a stop-limit illetve stop-loss megbízások nem tudják garantálni a veszteség maximális 
mértékét. 
 
12.6.2. A Trailing Stop és az Expert Advisor nem tudják garantálni a veszteség maximális mértékét. 
 
12.7. Kiszámíthatatlanság 
 
12.7.1. Néhány származékos pénzügyi eszköz kereskedelme napközben széles tartományokban mozog 
illékony ármozgásokkal. Ezért az ügyfélnek gondosan meg kell fontolnia, hogy épp olyan magas a 
kockázat, mint a nyereség lehetősége. A származékos pénzügyi eszközök ára a mögöttes eszközök árából 
ered, melyre a származékos pénzügyi eszköz utal. A származékos pénzügyi eszközök és a kapcsolódó 
mögöttes piacok votalitása magas lehet. A származékos pénzügyi eszközök és a mögöttes eszközök ára 
gyorsan és széles tartományban változhat, és olyan előre nem látható eseményeket vagy 
körülményekben beálló változásokat tükrözhet, melyeket sem az ügyfél, sem a Társaság nem 
kontrollálhat. Bizonyos piaci feltételek mellett előfordulhat, hogy lehetetlen az ügyfél megbízását 
teljesíteni, mert a bejelentett árak veszteséghez vezetnek. A származékos pénzügyi eszközök és a 
mögöttes eszközök árát befolyásolják többek között a változó keresleti és kínálati viszonyok, 
kormányzati, mezőgazdasági, kereskedelmi programok és politikák, nemzeti és nemzetközi politikai és 
gazdasági események, és a releváns piacon uralkodó pszichológiai helyzet. 
 
12.8. Fedezet 
 
12.8.1. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a Társaság által nyújtott információtól 
függetlenül a származékos pénzügyi eszközök értéke felfelé és lefelé is ingadozhat, és az is 
valószínűsíthető, hogy a befektetés elértéktelenedik. Ezért ilyen kereskedés esetére fedezeti rendszer van 
létrehozva, amely általában viszonylag szerény letétet vagy fedezetet jelent az általános szerződési 
értékhez képest, így a mögöttes piacok relative kis mozgása is aránytalanul nagy hatással lehet az ügyfél 
kereskedésére. Ha az alapul szolgáló mögöttes piac mozgása az ügyfél előnyére szolgál, az ügyfél jelentős 
hasznot realizálhat, azonban egy hasonlóan kicsi, ellentétes irányú piaci mozgás nemcsak a teljes letét 
gyors elvesztését okozhatja, hanem jelentős további veszteségeket is. 
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12.9. Likviditás 
 
12.9.1. Bizonyos mögöttes eszközök nem válhatnak azonnal likviddé, mivel a mögöttes eszköz iránti 
kereslet csökken és az ügyfél nem képes információkat szerezni ezek értékéről vagy a kapcsolódó 
kockázatokról. 
 
12.10. Különbözetre vonatkozó szerződések (CFD) 
 
12.10.1. A Társaságnál a kereskedelemre elérhető CFD-k nem szállítható, azonnali ügyletek, melyek 
lehetőséget adnak a mögöttes eszközben (készpénz indexek, határidős indexek, határidős kötvények, 
határidős árutőzsde, a kőolaj, arany, ezüst spot árai, készletek, devizák vagy bármilyen más eszköz, a 
Társaság aktuális belátása szerint) való változások során profit realizálására.Ha a mögöttes eszköz 
mozgása az ügyfél előnyére szolgál, az ügyfél jelentős nyereséget realizálhat, azonban a piacnak egy 
hasonlóan kicsi, de ellentétes irányú mozgása nemcsak hogy akár az ügyfél teljes letétjének gyors 
elvesztését jelentheti, hanem további költségek és jutalékok is felmerülhetnek. Így az ügyfél ne kezdjen 
a CFD-vel való kereskedésbe, hacsak nem hajlandó vállalni akár a teljes befektetett pénzösszeg 
elvesztését, illetve a további járulékos jutalékokat és költségeket. 
 
12.10.2. Egy CFD-be való befektetés ugyanazt a kockázatot hordozza, mint egy jövőbeli vagy egy opciós 
befektetés, és az ügyfélnek tisztában kell lennie ezzel, ahogy ezt fent is írtuk. A CFD-k tranzakciója függő 
kötelezettséget is jelenthet, és az ügyfélnek tisztában kell lennie az ebből adódó következményekkel, 
melyeket lejjebb, a “Függő kötelezettségű befektetési tranzakciók” fejezetben írunk le. 
 
12.11. Tőzsdén kívüli ügyletek a származékos pénzügyi eszközökön belül 
 
12.11.1. A Társaság CFD-ket és bináris opciókat kínál tőzsdén kívüli ügyletekre. A kereskedési feltételeket 
mi állítjuk be (összhangban a likviditásunkat biztosító feleknek adott kereskedési kondíciókkal), 
figyelembe véve minden kötelezettségünket, amit nyújtanunk kell a legjobb végrehajtás, az ésszerű 
cselekvés, valamint az Ügyfél Megállapodás, és az Érdekeltség és Rendelkezés Végrehajtás Szabályzata 
alapján. Minden egyes CFD vagy bináris opció melyet az ügyfél a kereskedelmi felületen keresztül nyit, 
egy, a Társaságnak adott megbízást eredményez; az ilyen megbízások csak a Társaság által zárhatók be, 
és más félnek nem adhatók át. Míg néhány tőzsdén kívüli piac nagyon likvid, a tőzsdén kívüli 
tranzakciók, vagy nem átruházató származékos eszközök nagyobb kockázatot jelenthetnek, mint a 
tőzsdei eszközökbe való befektetés, mivel ez esetben nincs cserepiac, melyen zárni lehet egy nyitott 
pozíciót. Lehet, hogy lehetetlen felmérni egy már meglévő pozíció értékét, amely értékét tőzsdén kívüli 
tranzakcióban szerezte, vagy felmérni a kockázatnak való kitettséget. Az ajánlati árakat és az eladási 
árakat nem kell jegyezni, és még ha rendelkezésre is állnak, azokat a kereskedők hozzák létre ezeken az 
eszközökön, így nehéz lehet felismerni, hogy mi a tisztességes ár. 
 
12.11.2. A CFD-k és bináris opciók adásvételénél a Társaság egy Online Kereskedési Rendszert használ, 
ami nem tartozik az elismert tőzsdei kereskedés kategóriájába, ugyanis ez nem egy Multilaterális 
Kereskedelmi Rendszer, és ezáltal nem esik ugyanazon védelem alá. 
 
12.12. Függő kötelezettségű befektetési tranzakciók 
 
12.12.1. A függő kötelezettségű befektetési tranzakciók, melyek fedezve vannak, kötelezik az ügyfelet, 
hogy részletekben fizesse ki a vételárat ahelyett, hogy egy összegben azonnal kifizetné. A fedezeti 
követelés függ a pénzügyi eszköz mögöttes pénzügyi eszközétől. A letéti követlés lehet rögzített vagy 
kiszámítható a mögöttes eszköz aktuális árából, és megtalálható a Társaság honlapján. 
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12.12.2. Amennyiben az ügyfél határidős vagy CFD ügyletekkel kereskedik, lehetséges, hogy a teljes 
letétjét elveszti egy pozíció megnyitása és megtartása által. Ha a piac az ügyfél ellen mozog, az ügyfél 
további jelentős forrásokat vonhat be rövid időn belül a pozíció megtartásához. Ha az ügyfél ezt az előírt 
határidőn belül elmulasztja, pozíciója megszüntethető, és teljes mértékben ő felel a keletkező 
veszteségért. Meg kell jegyezni, hogy a Társaság nem vállal kötelezettséget az ügyfél figyelmeztetésére 
fedezetletét esetén, ha veszteséges pozícióban van. 
 
12.12.3. Még ha egy tranzakció nem is fedezett, akkor is kötelezettség keletkezhet későbbi kifizetésekre 
bizonyos körülmények között a már kifizetett összegen felül, ha az ügyfél belép a szerződésbe. 
 
12.12.4. A függő kötelezettségű befektetési tranzakciók, melyekkel nem az elismert vagy kijelölt tőzsdei 
befektések szerint kereskednek, lényegesen nagyobb kockázatot jelentenek az ügyfél számára. 
 
12.13. Biztosítékok 
 
12.13.1. Amennyiben az ügyfél biztosítékokat tesz le a Társaság számára, attól függ a kezelésük módja, 
hogy milyen típusú ügylethez kapcsolódnak, és hol vannak forgalomban. Lehet jelentős különbség a 
függő biztosítékok kezelésében attól függően, hogy az ügyfél melyikkel kereskedik az elismert vagy 
kijelölt befektetési tőzsdén, az adott tőzsdén (és a hozzá tartozó elszámolóháznál) alkalmazott szabályok 
vagy a tőzsdén kívüli kereskedés függvényében. A letétbe helyezett biztosíték kikerülhet az ügyfél 
tulajdonjogából, ha az ügyfél részéről a kereskedés megkezdődött. Még ha az ügyfél kereskedése végül 
nyereséges lesz, akkor is lehetséges, hogy nem kapja vissza ugyanazt a letétet, amit lerakott, és 
lehetséges, hogy nem készpénzben lesz kifizetve. 
 
12.14. A kereskedés felfüggesztése 
 
12.14.1. Bizonyos kereskedelmi körülmények között nehéz vagy lehetetlen lehet a pozíciót felszámolni. 
Ez akkor fordulhat elő, ha például gyors az ármozgás, ha az ár olyan mértékben emelkedik vagy esik egy 
kereskedési szekcióban, hogy szabályai szerint a tőzsdei kereskedést felfüggesztik vagy korlátozzák. Egy 
stop-loss elhelyezése nem feltétlenül korlátozza az ügyfél tervezett veszteségét, mivel a piaci 
körülmények akár lehetetlenné is tehetik az ilyen megbízások végrehajtását a megbízásban 
meghatározott áron. Emellett bizonyos piaci feltételek mellett a stop-loss megbízás végrehajtása 
károsabb lehet, mint az általa meghatározott ár, és a vártnál nagyobb veszteséget kell realizálni. 
 
12.15. Nincs kézbesítés 
 
12.15.1. Magától értetődik, hogy az ügyfélnek nincs joga vagy kötelezettsége azokon a mögöttes 
eszközökön, amelyekhez kapcsolódó CFD-kkel vagy bináris opciókkal kereskedik. 
 
12.15.2. Magától értetődik, hogy az ügyfél nem rendelkezik jogi vagy kötelezettségeket a fedezetek 
kapcsolatos CFD-k vagy a bináris opciók irányába ,amikkel ő kereskedik. 
 
12.15.3. Magától értetődik, hogy az ügyfélnek nincsenek jogai vagy kötelezettségei a mögöttes eszközök 
irányába, amik azokhoz a CFD-khez vagy bináris opciós ügyletekhez kapcsolódnak, amikkel az ügyfél 
kereskedik. 
 
12.16. Slippage/árfolyamcsúszás 
 
12.16.1. A slippage a pénzügyi eszköz tranzakciójakor a várt és a valós eladási ár közötti különbözet. 
Gyakran fordul elő slippage olyan időszakban, mikor magasabb a votalitás (például új események 
idején), és a meghatározott áron nem lehet végrehajtani a megbízást, mikor piaci szabályokat 
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alkalmaznak, és úgyszintén, mikor nagy megbízásokat hajtanak végre, ha ott nincs elég érdeklődés a 
kívánt árszint fenntartására. 
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C FEJEZET – A FELÜLET AUTOMATIKUS MEGBÍZÁS LEHETŐSÉGÉVEL 
KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK ÉS TUDNIVALÓK 

 
13. Bevezető 
 
A Felület az ügyfél részére biztosítja az automatikus megbízás funkció használatát. Ezáltal az ügyfél 
kiválaszthat egy szignál szolgáltatót a Társaság weboldalán elérhető szignál szolgáltató listáról, és úgy 
dönthet, hogy másolja / leutánozza a kerekedéseiket a szignál szolgáltató adatai alapján. Így amint a 
szignál szolgáltató saját nevében egy megbízást, az ügyfél számlájára automatikus jelet küld, hogy 
másolja / utánozza a szignál szolgáltató megbízását. Ugyanakkor a Társaság megállapítja, hogy az 
automatikus megbízások különböző kockázatokkal járnak, és kéri az ügyfelet, hogy alaposan olvassa el 
és fontolja meg a következő kockázatokat, mielőtt használja a Társaság automatikus megbízás 
funkcióját: 
 
13.1. Amennyiben a szolgáltató úgy dönt, hogy zár egy pozíciót, vagy a Társaság bármely okból úgy dönt, 
hogy zárja a szolgáltató pozícióit, az ügyfél (aki másolta a szignál szolgáltatót) minden kapcsolódó nyitott 
megbízása, az ügyfél értesítése nélkül automatikusan zárásra kerül az adott árakon. Így az ügyfélnek fel 
kell készülnie arra, hogy a teljes befektetését elveszíti, amennyiben a szignál szolgáltatót követi. 
 
13.2. Továbbá figyelembe kell venni, hogy a Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa az 
együttműködést a szolgáltatóval, anélkül, hogy erről az ügyfelet előzőleg értesítené, így tehát az ügyfél 
nem használhatja majd adott szolgáltatóval kapcsolatban az automatikus megbízás funkciót. A Társaság 
nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amit egy ilyen esemény az ügyfélnek okoz. 
 
13.3. Amennyiben az ügyfél módosítja vagy törli a szignál szolgáltató megbízását, lényegesen eltérő 
eredményt ér el, mint a szignál szolgáltató megbízásai, és az ügyfél megbízásai nem kerülnek 
automatikus zárolásra vagy változtatásra, amikor a szignál szolgáltató megváltoztatja vagy zárja az 
eredeti automatikus pozíciót. 
 
13.4. Az ügyfélnek jogában áll egy bizonyos megbízás vonatkozásában kikapcsolni az automatikus 
megbízás funkciót, vagy lekapcsolódni a szignál szolgáltatóról a felületen. Ettől a pillanattól kezdve az 
ügyfél hozza a döntéseket a megbízásaival kapcsolatban, nyitja, zárja vagy módosítja pozícióit, és a 
Társaság az ügyfél utasításainak megfelelően végrehajtja az ügyfél megbízásait. Ugyanakkor az ügyfél 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy beavatkozása meghiúsíthatja a szignál szolgáltató kereskedési 
stratégiáját, és az ügyfélnek veszteséget okozhat. 
 
13.5. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kiválasztott szignál szolgáltató kereskedési történetének 
használata és az arra való támaszkodás nem garantálja a szignál szolgáltató jövőbeni teljesítményét, vagy 
azt, hogy az ügyfél nem szenvedhet majd veszteségeket. Az, hogy a Társaság minden egyes szignál 
szolgáltatóról információt nyújt a felületen vagy a weboldalán, nem minősül a Társaság által nyújtott 
tanácsnak, ajánlásnak, vagy javaslatnak egy adott szignál szolgáltató automatikus megbízásokhoz való 
kiválasztására, vagy biztosítékként, vagy garanciaként arra, hogy jövőbeni kereskedése összhangban lesz 
korábbi sikeres kereskedési tevékenységével.  
 
13.6. Egyértelmű és elfogadott, hogy a Társaság nem befolyásolja, nem ad tanácsot és nem határozza 
meg a szignál szolgáltató kereskedési stratégiájával kapcsolatos döntéseket vagy lépéseket. 
 
13.7. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az ügyfél megbízásokat az 
automatikus megbízás módban késedelem nélkül, azonnal, a szignál szolgáltató által végrehajtott 
tranzakciókhoz időben a lehető legközelebb teljesítse. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az automatikus 
megbízás mód csak a szignál szolgáltató tranzakcióinak utánzására képes, a szignál szolgáltató 
tranzakcióihoz közeli időben. Ezenkívül, az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság ésszerű erőfeszítései 
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ellenére a megbízások végrehajtása késedelmet szenvedhet olyan okokból, melyekre a Társaság nincs 
befolyással, és még a legtökéletesebb elektronikus eszközök sem garantálják, hogy az ügyfél megbízás 
ugyanabban, vagy megközelítőleg ugyanabban a pillanatban kerül végrehajtásra, amikor a szignál 
szolgáltató vonatkozó megbízása létrejött, vagy, hogy a megbízás elküldésre kerül, és egyáltalán létrejön. 
 
13.8. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz, hogy végrehajtsa a megbízást (nyissa vagy zárja), de 
egyértelmű és elfogadott, hogy a végrehajtás vagy a továbbítás a Társaság által nem befolyásolható okból 
nem minden esetben jön létre. 
 
13.9. A Társaság nem tudja garantálni, hogy az ügyfél minden esetben kommunikálni tud a szignál 
szolgáltatóval a felületen keresztül, és azt sem tudja garantálni, hogy az ügyfél zavartalanul, késedelem, 
vagy más kommunikációval kapcsolatos hibáktól mentesen kommunikálhat majd. A Társaság nem 
tehető felelőssé a kommunikációban az ügyfél által, a felület használata közben tapasztalt ilyen 
zavarokért, késedelemért vagy egyéb hiányosságokért. 
 
13.8. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a felület, különösen az automatikus megbízás funkció nem 
hibamentesen működik. A Társaság nem garantálja, hogy a felületen rendelkezésre álló funkciók 
megfelelnek az ügyfél elvárásainak, vagy, hogy a felület működése megszakításoktól- és hibáktól mentes 
lesz. A felület/weboldal minőségének és működésének teljes kockázatát az ügyfél viseli. A Társaság által 
nyújtott felület “AHOGYAN VAN” alapon áll rendelkezésre. 
 
13.9. A Társaság nem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, ami a felület, az automatikus megbízás 
funkció vagy a szignál szolgáltató tranzakcióival ellentétes irányú tranzakciók következtében érik az 
ügyfelet.  
 
14. Nincs profitgarancia 
 
14.1. A Társaság nem nyújt garanciát a profitra, sem pedig a veszteségek elkerülésére a pénzügyi 
eszközökkel való kereskedés során. Az ügyfél nem kapott ilyen garanciákat a Társaságtól vagy annak 
bármely képviselőjétől. Az ügyfél tudatában van a pénzügyi eszközök kereskedelmével járó 
kockázatoknak, és pénzügyileg képes az ilyen kockázatokat viselni, és helytállni bármilyen veszteségért. 
 

 


