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1. Bevezetés 
 

Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen DirektNet Internet Brokering felhasználói között! 
 
Az Internet Brokering szolgáltatás igénybe vételével a DirektNet-en keresztül bármikor 
megtekintheti értékpapír portfólióját, valamint az interneten keresztül végezhet értékpapír 
mőveleteket. 
 
Reméljük, hogy a Raiffeisen DirektNet Internet Brokering által biztosított szolgáltatások 
megnyerik tetszését, és hozzájárul sikeres együttmőködésünkhöz. 
 
Jelen felhasználói útmutatónkat a rendszer használatával való megismerkedés megkönnyítése 
érdekében készítettük el.  
 
Amennyiben kérdése merül fel tájékoztatónk elolvasása után a Raiffeisen DirektNet Internet 
Brokering használatával kapcsolatban, kérjük, hívja Raiffeisen Direkt telefonos 
ügyfélszolgálatunkat a 06-40-48-48-48-as helyi tarifával hívható kék számon! 
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2. A belépés 
 

A bejelentkezéshez a banktól kapott Direkt Azonosítóját és az Ön által megválasztott 
jelszavát kell használnia, a www.raiffeisen.hu oldal belépés gombjára kattintva.  
 
A DirektNet-be történı belépés után az Internet Brokering szolgáltatások eléréséhez a 
bejelentkezés után válassza ki a Számlák áttekintése listáról az Értékpapír számla 
Portfólió gombját, vagy a felsı menüsorból az Értékpapír fület. Ha több 
értékpapírszámlával is rendelkezik, akkor több ilyen számla is megjelenhet.  

 

 
 

Ha az Értékpapír szolgáltatásra kattint, akkor: 

• Megjelenik a Portfólió kimutatás képernyı (4.1 pont) 

• A bal oldali banking menüben megjelenik az „Internet Brokering Portal” 
szolgáltatásokat biztosító menüpont 
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3. Az Internet Brokering szolgáltatásainak áttekintése 
 

A bal oldali Internet Brokering Portal menüpontra kattintva érhetıek el az Internet Brokering 
szolgáltatásai: 

 
 

• Portfólió kimutatás: Megtekintheti értékpapír számlájának és a hozzá kapcsolódó 
ügyfélszámláinak részletes egyenlegét. 

• Tranzakciós napló: Tájékozódhat az értékpapír számláján végzett tranzakciók 
adatairól, azok aktuális állapotáról. 

• Kötvény, állampapír vétel, eladás: A Raiffeisen Bank saját kibocsátású 
kötvényeivel illetve állampapírokkal kereskedhet. 

• Befektetési jegy vétel, eladás: A menüpontban a Raiffeisen Alapkezelı Zrt. és a 
Raiffeisen Capital Management befektetési jegyeit tudja megvásárolni, illetve eladni. 

• BÉT-re bevezetett értékpapír vétele, eladása, és a nem teljesült vagy részben 
teljesült Megbízások visszavonása menüpontban a Budapesti Értéktızsde 
értékpapírjaival kereskedhet. 

• Megbízás visszavonása: A BÉT-re bevezetett értékpapírok megbízásait vonhatja 
vissza. 

• Átutalási megbízás: Az értékpapír számlájáról a bankszámláinak irányában biztosít 
pénzmozgási lehetıséget. Kérjük, az ellentétes irányú tranzakciókat a DirektNet portál 
átutalás képernyıjén kezdeményezze! 
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4. Értékpapír portfólió megtekintése 

4.1. Portfólió kimutatás 
 

 
 

A Portfólió kimutatáson megtekintheti az értékpapír számlájának aktuális egyenlegét. 
Annak érdekében, hogy az értékpapír portfóliója áttekinthetıbb legyen, a kimutatást az 
alábbi csoportosításban tekintheti meg: 

• Kötvények, állampapírok  

• Befektetési jegyek 

• BÉT-re bevezetett értékpapírok 

• Egyéb 

• Ügyfélszámla 

• Hozamfokozó szolgáltatás 
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• Távlatok Program 

 Természetesen csak azok a csoportok jelennek meg, amelyekkel aktuálisan rendelkezik. 

A devizában nyilvántartott tételek forintra történı átváltása hivatalos MNB devizaárfolyamon 
történik. 

 

Az értékpapírok esetében a következı adatokat tekinthetik a portfolió kimutatáson: 

• Értékpapír: Az értékpapír megnevezése. 

• Egyenleg: Az adott értékpapír aktuális egyenlege az adott számlán. 

• Eladható mennyiség: Az értékpapírból az a mennyiség, amit Ön eladhat. 

• Nyilv. tart. egység: Az a mennyiségi egység, amiben az adott értékpapírt 
nyilvántartjuk (például kötvények esetében a névérték (NE), részvények, befektetési 
jegyek esetében darabszám (DB). 

• Deviza: Az értékpapír kibocsátási devizaneme. 

• Utolsó mozgás: Az adott értékpapírral utoljára elvégzett tranzakció. 

• Árfolyam: Az értékpapír legutolsó, rendelkezésre álló árfolyama. 

• Piaci érték: Az adott értékpapír legutolsó, rendelkezésre álló árfolyamával és 
egyenlegével számított árfolyamértéke. 

• Eladás és Vétel gombok: Tranzakciók kezdeményezése az adott értékpapírral. Csak 
a fıszámlán lévı értékpapírokkal kereskedhet az Internet Brkeringen keresztül. 
Amennyiben ebben az oszlopban az alszámla nevét találja, akkor arra az 
értékpapírra vonatkozóan nem lehet tranzakciót kezdeményezni az Internet 
Brokeringen keresztül. 

4.2. Értékpapír részletezı 
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Az értékpapír részletezıt a portfólió kimutatásról érheti el az adott értékpapír sorára kattintva. 
Az értékpapír részletezın lehetısége van számlatípusra és értékpapírra szőrni. A listában 
mindig a szőrésnek megfelelı értékpapír adatai jelennek meg. 

Az értékpapírok következı adatait tekintheti meg az értékpapír részletezın: 

• Utolsó mozgás: Az adott értékpapír bekerüléssel kapcsolatban ekkor végzett 
utoljára tranzakciót. 

• Egyenleg bekerülésenként: Az adott bekerülésbıl még rendelkezésre álló 
mennyiség. 

• Nyilv. tart. egység: Az a mennyiségi egység, amiben az adott értékpapírt 
nyilvántartjuk (például kötvények esetében a névérték (NE), részvények, befektetési 
jegyek esetében darabszám (DB). 

• Bekerülési dátum: A portfólióba kerülés dátuma. 

• Bekerülési ár (Deviza): Az értékpapír árfolyama a bekerülés idején. 

• Bekerülési árfolyamérték (HUF): Az értékpapír bekerülési árfolyama szorozva a 
mennyiséggel. 

• Aktuális árfolyam (Deviza): Az értékpapír legutolsó, rendelkezésre álló 
árfolyama. 

• Aktuális árfolyamérték (HUF): Az árfolyamérték az értékpapír legutolsó, 
rendelkezésre álló árfolyama alapján számolva. 
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5. Tranzakciók megtekintése 
 

 
 

A tranzakciós naplót a bal oldali menüpont kiválasztásával érheti el. A naplóban alapesetként 
minden tranzakció megjelenik, ami az adott portfólióhoz tartozik, a rögzítés dátuma szerint 
csökkenı sorrendben. A tranzakciós naplóban az alábbi információkat tekintheti meg: 

• Ügyletkötés napja: A tranzakció ügyletkötési dátuma. 

• Értékpapír: Az értékpapír megnevezése. 

• Mennyiség: A tranzaktált mennyiség. 

• Nyilv. tart. egység: Az a mennyiségi egység, amiben az adott értékpapírt 
nyilvántartjuk (például kötvények esetében a névérték (NE), részvények, befektetési 
jegyek esetében darabszám (DB). 

• Ügylettípus / Ügyletirány: A tranzakció fajtája / A megbízás iránya. 

• Állapot: A megbízás aktuális státusza. 
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• Tranzakció árfolyama: Az ügyletkötéskor érvényes árfolyam, amin a tranzakció 
teljesül. 

• Tranzakció összege: A megbízás teljes összege. 

 
A képernyın lehetıség van az egyes sorok által képviselt megbízások részletes adatainak 
megtekintésére a tranzakcióra kattintva (Tranzakció részletezı). 

Ha a megbízás BÉT-re bevezetett értékpapírra vonatkozik és tızsdére beadott, vagy részben 
teljesült állapotban van, akkor lehetıség van ezen megbízások visszavonására. 

Figyelem! A tranzakciós naplót a megjelenítés után a  gomb megnyomásával 
frissítheti. A képernyın megjelenített lista automatikusan nem frissül. Ha megtekinti a 
tranzakciós naplót, majd elindít egy új megbízást, akkor az új megbízás csak a frissítés gomb 
megnyomása után jelenik majd meg a tranzakciós naplóban. 

5.1. Szőrık használata 
 

 
 

A tranzakciós naplóban megjelenı ügyletek különbözı szempontok szerint szőrhetıek. 

A tranzakciós napló nézet gombjának a megnyomásával megjelennek az 
alkalmazható szőrıfeltételek, ezek beállításával szőkítheti a tranzakciós naplóban 
megjelenítendı ügyleteket. 

A következı szőrési feltételek állíthatóak be: 
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• Idıintervallum: Kiválaszthatja hogy mekkora idıtartamot szeretne megjeleníteni. 

• Ügylettípus: Kiválaszthatja a megjelenítendı ügylet fajtákat. 

• Értékpapír típus: Kiválaszthatja a megjelenítendı értékpapírok típusát. 

• Számlatípus: Csak az adott számlatípuson történt tranzakciók jelennek meg. 

• Mennyiség: Az értékpapírok darabszámát adhatja meg. 

 

5.1.1. Menthetı szőrıbeállítások 
 

Ha olyan szőrési feltételeket ad meg, amelyeket a késıbbiekben is használni szeretne, akkor 
pipálja be a Nézet mentése sort és elmentheti a megadott szőrési feltételeket. 

 
 
A Tranzakciós napló nézet sorban, a legördülı menüben megjelenik a mentett szőrıinek 
listája. Egy adott sorra kattintva aktiválhatja az adott szőrıt.  

 

A  gombra kattintva a mentett szőrıit tudja karbantartani, kattintson a 

, vagy a  gombra a kívánt mővelet végrehajtásához. Új szőrı 

felvételéhez, kattintson a  gombra. 

 

5.2. Tranzakció részletezı 
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A tranzakció részletezıben megtekintheti egy adott tranzakció részletes adatait. A tranzakciós 
naplóban található adatok egészülnek ki az adott tranzakció típusra jellemzı kiegészítı 
adatokkal. A képernyın látható adatok függenek a megjelenített tranzakció típusától. Ezek 
alapján öt különbözı képernyı létezik: 

• Állampapír adás-vétel 

• Befektetési jegy adás-vétel 

• Tızsdei megbízás 

• Utalás 

• Általános részletezı minden más tranzakció típus számára 

Az állampapír adás-vétel, a befektetési jegy adás-vétel, a tızsdei megbízás és az utalás 
ügyletek tranzakció részletezıjét az adott tranzakció típus tárgyalásánál tekintheti meg. 
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6. Kötvények, állampapírok vétele, eladása  

6.1. Kötvények, állampapírok vétele 
 

 
 

Kötvények, állampapírok vásárlását a bal oldali menübıl, vagy a portfólió kimutatáson, az 

adott kötvény, állampapír mellett található  gombra kattintva kezdeményezheti. Ekkor 
megjelennek a vásárolható kötvények, állampapírok, és róluk a legfontosabb információk: 

 

• Értékpapír: A kötvény, állampapír megnevezése. 

• Mennyiség: A kötvény, állampapír azon mennyisége, amire az adott 
árfolyamjegyzés és hozam vonatkozik. Ennek megfelelıen lehetséges, hogy egy 
értékpapírhoz több sor tartozik, más és más sávokkal. 

• Lejárat dátuma: Az adott kötvény, állampapír lejáratának dátuma. 

• Bruttó vételi árfolyam: A kötvény, állampapír árfolyama, amin az adott 
idıpontban megvásárolható. 

• Vételi hozam: Az adott értékpapíron realizálható hozam, amennyiben az értékpapírt 
a lejáratig megtartja. Változó kamatozású kötvények (például a Raiffeisen Trend 
Kötvények) esetében nem határozható meg vételi hozam, mivel a kötvény kamata a 
futamidı alatt változik. A Raiffeisen Kamatozó Kötvények esetében a hozam a 
megerısítés képernyın látható. 

• Alapcímlet: A kötvény, állampapír legkisebb nyilvántartási egysége. 
 

A listából kiválaszthatja a megvásárolni kívánt kötvényt, állampapírt. A vásárlást a  
gombra kattintva kezdeményezheti, ekkor megjelennek a kiválasztott kötvény vagy állampapír 
adatai.  
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A kötvény, állampapír adatai a következık: 

• Értékpapír: A kötvény, állampapír megnevezése. 

• Lejárat dátuma: Az adott kötvény, állampapír lejáratának dátuma. 

• Következı kamatfizetés napja: Az az idıpont, amikor a kötvény vagy 
állampapír legközelebb kamatot fizet. 

• Bruttó árfolyam: Az az árfolyam, amelyen Ön meg tudja vásárolni a kiválasztott 
kötvényt vagy állampapírt. 

• Nettó árfolyam: A bruttó árfolyam és a felhalmozódott kamat különbsége, vagyis a 
nettó árfolyam nem tartalmazza a felhalmozódott kamatot. 

• Hozam: Az adott értékpapíron realizálható hozam, amennyiben az értékpapírt a 
lejáratig megtartja. Változó kamatozású kötvények (például a Raiffeisen Trend 
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Kötvények) esetében nem határozható meg vételi hozam, mivel a kötvény kamata a 
futamidı alatt változik. A Raiffeisen Kamatozó Kötvények esetében a hozam a 
megerısítés képernyın látható. 

Ezt követıen megadhatja a vásárolni kívánt kötvény vagy állampapír névértékét: 

• Névérték: A vásárolni kívánt kötvény vagy állampapír névértéke. A névérték 
mezıben minden esetben az alapcímlet egész számú többszörösét kell megadni. 

• Árfolyamérték: Ennyit kell fizetnie a vásárolni kívánt névértékő kötvényért vagy 
állampapírért, a bruttó árfolyam és a névérték szorzata. 

• Ügyletkötés napja: Az ügyletkötés ezen a napon fog megtörténni. 

• Forrásszámla: Annak a számlának a száma, ahonnan az ügylet ellenértékét 
biztosítani fogja. Internet Brokeringen keresztül kizárólag az értékpapírszámlához 
tartozó ügyfélszámlákról lehet vásárolni. 

• Forrásszámla egyenleg:  Ebbıl az összegbıl vásárolhat kötvényt, állampapírt. 
 

A  gombbal megszakíthatja a vásárlást, a  gombbal 
kezdeményezheti a vásárlást. Ekkor megjelenik az ügyletet megerısítı képernyı: 
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Itt további kiegészítı információk találhatóak az ügyletre vonatkozóan: 
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• Ügyletkötés napja: Figyelem! Ez a dátum eltérhet az elızı képernyın látható 
dátumtól abban az esetben, ha a befogadási határidı az adott napon véget ért. 
Ilyenkor a tranzakció a következı banki munkanapon kerül befogadásra. 

• Jutalék: Az ügylet megkötéséért felszámított jutalék összege. 

• Tranzakció összege: Az az összeg, amennyiért Ön a kötvényt, állampapírt 
megvásárolja. 

• Ügyletazonosító: Az ügylet egyedi azonosítója. 

 

Amennyiben a tranzakció adatait rendben találta, a Jelszó beírásával megerısítheti a 
vásárlási szándékát. 

A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja a vásárlás adatait. 

A gombbal megszakíthatja a vásárlást. 

 

A   gomb lenyomásával a tétel bekerül az Aláírásra váró tételek 
mappába.  

Az gombbal jóváhagyhatja az ügyletet. Az aláírás után a tétel bekerül a 
Beküldésre váró mappába.  

Az gombbal a jelszó megadása után a megbízásról megjelenik a 
visszaigazoló képernyı, ami arról értesíti Önt, hogy az ügylet befogadásra került a banki 
rendszerbe. 



Raiffeisen DirektNet Internet Brókering Felhasználói kézikönyv Szolgáltatások 
 

 
19 

 
 

A  gomb segítségével kinyomtathatja az Ön által kezdeményezett 
tranzakciót. 

Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található üzenetet, mert ebben 
fontos információk találhatóak a tranzakcióra, illetve annak feldolgozási menetére 
vonatkozóan. 

A  gomb segítségével visszatérhet a portfólió kimutatásra. 
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Az ügyletét a tranzakciós naplóban követheti nyomon, illetve az ügylet állapotának 
változásáról Inbox üzenetet küldünk Önnek. Az Inbox üzenetekrıl részletesebben a 10. Inbox 
üzenetek menüpontban tájékozódhat. 
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• Rögzítés napja: Az a dátum, amikor Ön a megbízást rögzítette a rendszerben, 
megelızheti az ügyletkötés napját. 

• Értékpapír devizaneme: A vásárolni kívánt kötvény, állampapír kibocsátási 
devizaneme. 

• ISIN: A vásárolni kívánt kötvény, állampapír ISIN kódja. 

• Ügylettípus: Az adott ügylet típusa, kötvény, állampapír vétel esetében mindig 
Állampapír adásvétel jelenik meg. 

• Ügylet altípus: Az adott ügylet altípusa, Internet Brokeringen keresztül csak 
árjegyzés alapján lehet kötvényt, állampapírt vásárolni illetve eladni. 

• Ügyletirány: Azt mutatja meg, hogy az adott értékpapírt megvette, vagy eladta. 

• Állapot: Megmutatja, hogy az ügylet milyen fázisban van. A lezárt állapotú ügyletet 
sikeresen megkötötte, az ügyfél által jóváhagyott státuszú ügyletet befogadási 
határidın túl adta, és csak a következı banki munkanapon kerül feldolgozásra. 

• Levont adó: Nyereséges ügylet (árfolyamnyereség és vagy kamat) esetében kerül 
levonásra az adó. 

• Rendelkezés: Azt mutatja meg, milyen csatornán adta a megbízását. 

• Pénzügyi teljesítés módja (bankszámla vagy értékpapírszámlához 
kapcsolódó pénzszámla): Azt mutatja meg, hogy Ön honnan biztosította az 
ügylet fedezetét. 

• Pénzügyi teljesítés dátuma: Az a dátum, amikor az ügylet pénzügyileg 
elszámolásra került. 
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6.2. Kötvények, állampapírok eladása 
 

 
Kötvények, állampapírok eladását a bal oldali menübıl, vagy a portfólió kimutatáson, az 

adott kötvény, állampapír mellett található  gombra kattintva kezdeményezheti. Ekkor 
megjelennek az eladható kötvények, állampapírok, és róluk a legfontosabb információk: 

 

 

• Értékpapír: A kötvény, állampapír megnevezése. 

• Eladható mennyiség: Az adott kötvény vagy állampapír azon mennyisége 
névértékben kifejezve, amit el tud adni adott pillanatban (az Ön tulajdonában van, és 
szabadon rendelkezhet felette, tehát például nincs zárolva). 

• Bruttó árfolyam: Az az árfolyam, amelyen Ön el tudja adni a kiválasztott kötvényt 
vagy állampapírt. 

• Árfolyamérték: Az eladható értékpapírjainak a piaci értéke, az eladható mennyiség 
és a bruttó árfolyam szorzata. 

• Eladási hozam: Az adott értékpapírt ilyen hozamszinten tudja értékesíteni. Változó 
kamatozású kötvények esetében nem határozható meg az eladási hozam, mivel a 
kötvény kamata a futamidı alatt változik. 

• Alapcímlet: A kötvény, állampapír legkisebb nyilvántartási egysége. 

 

A listából kiválaszthatja az eladni kívánt kötvényt, állampapírt. Az eladást az adott értékpapír 

sorában található  gombra kattintva kezdeményezheti, ekkor megjelennek a 
kiválasztott kötvény vagy állampapír adatai. 
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A kötvény, állampapír adatai a következık: 

• Értékpapír: Az eladni kívánt kötvény, állampapír megnevezése. 

• Lejárat dátuma: Az adott kötvény, állampapír lejáratának dátuma. 

• Következı kamatfizetés napja: Az az idıpont, amikor a kötvény vagy 
állampapír legközelebb kamatot fizet. 

• Eladható mennyiség: Az adott kötvény vagy állampapír azon mennyisége 
névértékben kifejezve, amit el tud adni adott pillanatban (az Ön tulajdonában van, és 
szabadon rendelkezhet felette, tehát például nincs zárolva). 

• Bruttó árfolyam: Az az árfolyam, amelyen Ön el tudja adni a kiválasztott kötvényt 
vagy állampapírt. 

• Nettó árfolyam: A bruttó árfolyam és a felhalmozódott kamat különbsége, vagyis a 
nettó árfolyam nem tartalmazza a felhalmozódott kamatot. 
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• Hozam: Az adott értékpapírt ilyen hozamszinten tudja értékesíteni. Változó 
kamatozású kötvények (például a Raiffeisen Trend Kötvények) esetében nem 
határozható meg vételi hozam, mivel a kötvény kamata a futamidı alatt változik. 

 
Ezt követıen megadhatja az eladni kívánt kötvény vagy állampapír névértékét: 

• Eladandó mennyiség: Az eladni kívánt kötvény vagy állampapír névértéke. Az 
eladandó mennyiség mezıben minden esetben az alapcímlet egész számú 
többszörösét kell megadni. 

• Árfolyamérték: Ennyit fog kapni az eladni kívánt névértékő kötvényért vagy 
állampapírért, a bruttó árfolyam és a névérték szorzata. 

• Ügyletkötés napja: Az ügyletkötés ezen a napon fog megtörténni. 

 

A  gombbal megszakíthatja, a  gombbal kezdeményezheti az 
eladást. Ekkor megjelenik az ügyletet megerısítı képernyı: 
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Itt további kiegészítı információk találhatóak az ügyletre vonatkozóan: 

• Ügyletkötés napja: Figyelem! Ez a dátum eltérhet az elızı képernyın látható 
dátumtól abban az esetben, ha a befogadási határidı az adott napon véget ért. 
Ilyenkor a tranzakció a következı banki munkanapon kerül befogadásra. 



Raiffeisen DirektNet Internet Brókering Felhasználói kézikönyv Szolgáltatások 
 

 
27 

• Jutalék: Az ügylet megkötéséért felszámított jutalék összege. 

• Tranzakció összege: Az az összeg, amennyiért Ön a kötvényt, állampapírt eladja. 

• Ügyletazonosító: Az ügylet egyedi azonosítója. 
 
Amennyiben a tranzakció adatait rendben találta, a Jelszó beírásával megerısítheti a 
vásárlási szándékát. 

A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja a vásárlás adatait. 

A gombbal megszakíthatja a vásárlást. 

 

A   gomb lenyomásával a tétel bekerül az Aláírásra váró tételek 
mappába.  

Az gombbal jóváhagyhatja az ügyletet. Az aláírás után a tétel bekerül a 
Beküldésre váró mappába.  

Az gombbal a jelszó megadása után a megbízásról megjelenik a 
visszaigazoló képernyı, ami arról értesíti Önt, hogy az ügylet befogadásra került a banki 
rendszerbe. 
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A  gomb segítségével kinyomtathatja az Ön által kezdeményezett 
tranzakciót. 
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Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található üzenetet, mert ebben 
fontos információk találhatóak a tranzakcióra, illetve annak feldolgozási menetére 
vonatkozóan. 

A  gomb segítségével visszatérhet a portfólió kimutatásra. 

Az ügyletét a tranzakciós naplóban követheti nyomon, illetve az ügylet állapotának 
változásáról portál értesítést küldünk Önnek. A Portál értesítésekrıl részletesebben a 10. Portál 
értesítések fejezetben tájékozódhat. 
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7. Befektetési jegyek vétele, eladása 

7.1. Befektetési jegyek vétele 
 

 
A befektetési jegyek vásárlását a bal oldali menübıl, vagy a portfólió kimutatáson, az adott 

befektetési jegy mellett található  gombra kattintva kezdeményezheti. Amennyiben a 
vételt a bal oldali menübıl kezdeményezi, megjelennek a vásárolható befektetési jegyek, és 
róluk a legfontosabb információk. 

 

Az Internet Brokeringen keresztül a Raiffeisen Alapkezelı Zrt. és a Raiffeisen Capital 
Management befektetési jegyei vásárolhatóak meg. A vásárolható befektetési jegyekrıl 
megtalálhatóak a következı információk: 

• Értékpapír: A befektetési jegy megnevezése. 
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• Utolsó árfolyam: Az adott befektetési jegy utolsó rendelkezésre álló nettó 
eszközértéke. 

• Deviza: A befektetési jegy kibocsátási devizaneme. 
 
A listából kiválaszthatja a megvásárolni kívánt befektetési alapot. A vásárlást a 

gombra kattintva kezdeményezheti, ekkor megjelennek a kiválasztott befektetési alap 
adatai. 

Amennyiben a vételt a portfólió kimutatásról kezdeményezi, rögtön az adott befektetési 
jegyhez tartozó vételi rögzítı képernyı jelenik meg. 

 
 

A befektetési jegy adatai a következık: 

• Értékpapír: A befektetési jegy megnevezése. 
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• Utolsó árfolyam: Az adott befektetési jegy utolsó rendelkezésre álló nettó 
eszközértéke. 

Ezt követıen megadhatja azt az összeget, amennyiért befektetési jegyet szeretne vásárolni. A 
vásárlás minimális értéke forint befektetési jegyek esetében 50.000 Ft, euró befektetési jegyek 
esetében 200 EUR, dollár befektetési jegyek esetében 250 USD. 

• Ügyletkötés napja: Az ügyletkötés ezen a napon fog megtörténni. 

• Forrásszámla: Annak a számlának a száma, ahonnan az ügylet ellenértékét 
biztosítani fogja. Internet Brokeringen keresztül kizárólag az értékpapírszámlához 
tartozó ügyfélszámlákról lehet vásárolni. 

• Forrásszámla egyenleg:  Ebbıl az összegbıl vásárolhat befektetési jegyet. 

 

A  gombbal megszakíthatja a vásárlást, a  gombbal 
kezdeményezheti a vásárlást. Ekkor megjelenik az ügyletet megerısítı képernyı: 
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Itt további kiegészítı információk találhatóak az ügyletre vonatkozóan: 
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• Ügyletkötés napja: Figyelem! Ez a dátum eltérhet az elızı képernyın látható 
dátumtól abban az esetben, ha a befogadási határidı az adott napon véget ért. 
Ilyenkor a tranzakció a következı banki munkanapon kerül befogadásra. 

• Elszámolási nap: A vásárolni kívánt befektetési jegyek ezen a napon kerülnek az 
értékpapír számlájára. A Raiffeisen Alapkezelı Zrt. befektetési jegyei esetében az 
elszámolási nap árfolyamát használjuk a vásárolt befektetési jegyek darabszámának 
kiszámításakor, míg a Raiffeisen Capital Management esetében az árfolyam dátuma 
két nappal korábbi, mint az elszámolási nap. 

• Jutalék: Az ügylet megkötéséért felszámított jutalék összege. 

• Tranzakció összege jutalék nélkül utolsó árfolyam szerint:  Az az összeg, 
amennyiért Ön befektetési jegyet vásárol. 

• Ügylet azonosító:  Az ügylet egyedi azonosítója. 

 

 A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja a vásárlás adatait. 

A gombbal megszakíthatja a vásárlást. 

 

A   gomb lenyomásával a tétel bekerül az Aláírásra váró tételek 
mappába.  

Az gombbal jóváhagyhatja az ügyletet. Az aláírás után a tétel bekerül a 
Beküldésre váró mappába.  

Az gombbal a jelszó megadása után a megbízásról megjelenik a 
visszaigazoló képernyı, ami arról értesíti Önt, hogy az ügylet befogadásra került a banki 
rendszerbe. 
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A  gomb segítségével kinyomtathatja az Ön által kezdeményezett 
tranzakciót. 
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Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található tájékoztatást, mert ebben 
fontos információk találhatóak a tranzakcióra, illetve annak feldolgozási menetére 
vonatkozóan. 

A  gomb segítségével visszatérhet a portfólió kimutatásra. 

Az ügyletét a tranzakciós naplóban követheti nyomon, illetve az ügylet állapotának 
változásáról Portál értesítést küldünk Önnek. A Portál értesítésekrıl részletesebben a 10. Portál 
értesítések fejezetben tájékozódhat. 
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• Rögzítés napja: Az a dátum, amikor Ön a megbízást rögzítette a rendszerben, 
megelızheti az ügyletkötés napját. 



Raiffeisen DirektNet Internet Brókering Felhasználói kézikönyv Szolgáltatások 
 

 
38 

• Értékpapír devizaneme: A vásárolni kívánt befektetési jegy kibocsátási 
devizaneme. 

• ISIN:  A vásárolni kívánt befektetési jegy ISIN kódja. 

• Ügylettípus: Az adott ügylet típusa, befektetési jegy vétel/eladás esetében mindig 
Alapforgalmazás jelenik meg. 

• Ügylet altípus: Az adott ügylet altípusa, a Raiffeisen Alapkezelı Zrt. befektetési 
jegyei esetében RB alapok jelenik meg, a Raiffeisen Capital Management befektetési 
jegyei esetében RCM alapok. 

• Ügyletirány: Azt mutatja meg, hogy az adott értékpapírt megvette, eladta vagy 
átcsoportosította. Átcsoportosítás csak a Raiffeisen Alapkezelı Zrt. bizonyos befektetési 
alapjai esetében adható meg, és Internet Brokeringen keresztül átcsoportosítás nem 
lehetséges. 

• Állapot: Megmutatja, hogy az ügylet milyen fázisban van. A lezárt állapotú ügyletet 
sikeresen megkötötte, az ügyfél által jóváhagyott státuszú ügyletet befogadási 
határidın túl adta, és csak a következı banki munkanapon kerül feldolgozásra, a 
teljesíthetı státuszú ügyletnél az elszámolás még nem fejezıdött be, de módosítani már 
nem lehet. 

• Mennyiség: Ekkora darabszámú befektetési jegyet vásárol, vagy értékesít. Nem T 
napos elszámolású befektetési jegyek esetében vételnél és a Raiffeisen Alapkezelı Zrt. 
befektetési jegyeire összegben megadott eladásnál csak a tranzakció elszámolása után 
válik ismertté ez az adat. 

• Nyilv. tart. egység: Befektetési jegyek esetében mindig darabszám. 

• Tranzakció árfolyama: Nem T napos elszámolású befektetési jegyek esetében csak 
a tranzakció elszámolása után válik ismertté ez az adat. 

• Árfolyam dátuma: Erre a napra számolt nettó eszközérték alapján kerül 
elszámolásra az ügylet. 

• Levont adó: Nyereséges ügylet esetében kerül levonásra az adó. 

• Rendelkezés: Azt mutatja meg, milyen csatornán adta a megbízását. 

• Pénzügyi teljesítés módja (bankszámla vagy értékpapírszámlához 
kapcsolódó pénzszámla): Azt mutatja meg, hogy Ön honnan biztosította az 
ügylet fedezetét. 

• Pénzügyi teljesítés dátuma: Az a dátum, amikor az ügylet pénzügyileg 
elszámolásra került. 
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7.2. Befektetési jegyek eladása 

 
A befektetési jegyek eladását a bal oldali menübıl, vagy a portfólió kimutatáson, az adott 

befektetési jegy mellett található  gombra kattintva kezdeményezheti. Amennyiben az 
eladást a bal oldali menübıl kezdeményezi, megjelennek az eladható befektetési jegyei, és 
róluk a legfontosabb információk. 

 

 

Az Internet Brokeringen keresztül a Raiffeisen Alapkezelı Zrt. és a Raiffeisen Capital 
Management befektetési jegyei adhatóak el. Az Ön portfóliójában lévı befektetési jegyekrıl 
a következı információk találhatóak meg: 

• Értékpapír: A befektetési jegy megnevezése. 

• Mennyiség: Az Ön által birtokolt, eladható (szabadon rendelkezhet felette, tehát 
például nincs zárolva) befektetési jegyek mennyisége darabszámban kifejezve. 

• Nyilv. tart. egység: Befektetési jegyek esetében mindig darabszám. 

• Utolsó árfolyam: Az adott befektetési jegy utolsó rendelkezésre álló nettó 
eszközértéke. 

• Árfolyamérték: Ennyit érnek az Ön által birtokolt befektetési jegyek az utolsó 
rendelkezésre álló nettó eszközértéken számítva, a mennyiség és az utolsó árfolyam 
szorzata. 

 

A listából kiválaszthatja az eladni kívánt befektetési alapot. Az eladást az  gombra 
kattintva kezdeményezheti, ekkor megjelennek a kiválasztott befektetési alap adatai. 

Amennyiben az eladást a portfólió kimutatásról kezdeményezi, rögtön az adott befektetési 
jegyhez tartozó eladási rögzítı képernyı jelenik meg. 
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Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található tájékoztatásokat, mert 
ebben fontos információk találhatóak a tranzakció elszámolásáról és a büntetı jutalék 
esetleges felszámításáról. 

 

A befektetési jegy adatai a következık: 

• Értékpapír: A befektetési jegy megnevezése. 
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• Eladható darabszám: Az Ön által birtokolt, eladható (szabadon rendelkezhet 
felette, tehát például nincs zárolva) befektetési jegyek mennyisége darabszámban 
kifejezve. 

• Eladható darabszám árfolyamértéke: Ennyit érnek az Ön által birtokolt 
befektetési jegyek az utolsó rendelkezésre álló nettó eszközértéken számítva, az 
eladható darabszám és az utolsó árfolyam szorzata. 

• Utolsó árfolyam: Az adott befektetési jegy utolsó rendelkezésre álló nettó 
eszközértéke. 

• Megbízás típusa: Tranzakciós értékben vagy darabszámban adhat meg befektetési 
jegy visszaváltási megbízást. Tranzakciós értékben csak abban az esetben adhat meg 
visszaváltási megbízást, ha az utolsó árfolyammal kalkulált visszaváltandó 
darabszámon felül további 53,84% fedezettel rendelkezik az adott befektetési alapból. 

Ezt követıen megadhatja azt az összeget vagy darabszámot, amennyiért befektetési jegyet 
szeretne eladni. 

• Ügyletkötés napja:  Az ügyletkötés ezen a napon fog megtörténni. 
 

A  gombbal megszakíthatja, míg a  gombbal kezdeményezheti az 
eladást. Ekkor megjelenik az ügyletet megerısítı képernyı: 
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Itt további kiegészítı információk találhatóak az ügyletre vonatkozóan: 
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• Ügyletkötés napja: Figyelem! Ez a dátum eltérhet az elızı képernyın látható 
dátumtól abban az esetben, ha a befogadási határidı az adott napon véget ért. 
Ilyenkor a tranzakció a következı banki munkanapon kerül befogadásra. 

• Elszámolási nap: Az eladni kívánt befektetési jegyek ellenértéke ezen a napon kerül 
az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlájára. A Raiffeisen Alapkezelı Zrt. 
befektetési jegyei esetében az elszámolási nap árfolyamát használjuk az eladott 
befektetési jegyek ellenértékének kiszámolásához, míg a Raiffeisen Capital 
Management esetében az árfolyam dátuma két nappal korábbi, mint az elszámolási 
nap. 

• Jutalék: Az ügylet megkötéséért felszámított jutalék összege 

• Tranzakció összege jutalék nélkül utolsó árfolyam szerint: Az az összeg, 
amennyiért Ön a befektetési jegyeit eladja. 

• Ügylet azonosító:  Az ügylet egyedi azonosítója. 
 

A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja a vásárlás adatait. 

A gombbal megszakíthatja a vásárlást. 

 

A   gomb lenyomásával a tétel bekerül az Aláírásra váró tételek 
mappába.  

Az gombbal jóváhagyhatja az ügyletet. Az aláírás után a tétel bekerül a 
Beküldésre váró mappába.  

Az gombbal a jelszó megadása után a megbízásról megjelenik a 
visszaigazoló képernyı, ami arról értesíti Önt, hogy az ügylet befogadásra került a banki 
rendszerbe. 
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A  gomb segítségével kinyomtathatja az Ön által kezdeményezett 
tranzakciót. 

Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található tájékoztatást, mert ebben 
fontos információk találhatóak a tranzakcióra, illetve annak feldolgozási menetére 
vonatkozóan. 

A  gomb segítségével visszatérhet a portfólió kimutatásra. 

Az ügyletét a tranzakciós naplóban követheti nyomon, illetve az ügylet állapotának 
változásáról Portál értesítést küldünk Önnek. A Portál értesítésekrıl részletesebben a 10. Portál 
értesítések fejezetben tájékozódhat. 
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8. BÉT-re bevezetett értékpapírok vétele, eladása 

8.1. BÉT-re bevezetett értékpapírok vétele 
 

 
 
A Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapírok vásárlását a bal oldali menübıl, vagy a 

portfólió kimutatáson, az adott értékpapír mellett található  gombra kattintva 
kezdeményezheti. Amennyiben a vételt a bal oldali menübıl kezdeményezi, megjelennek a 
BÉT-en vásárolható értékpapírok, és róluk a legfontosabb információk. 

 
A BÉT-en vásárolható értékpapírokról a következı információk állnak rendelkezésére: 

• Értékpapír: Az értékpapír megnevezése. 
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• Kibocsátás devizaneme: Az adott értékpapírt ebben a devizában bocsátották ki, 
azonban a Budapesti Értéktızsdén csak forintban történik a kereskedés. 

• Nyilv. tart. egység: Az értékpapír alapcímlete. 

• Utolsó záró árfolyam (HUF): Az adott értékpapír utolsó rendelkezésre álló 
záróárfolyama. 

• Utolsó záró árfolyam dátuma: Ennek a napnak a záró árfolyamát mutatja a 
táblázat. 

 
A listából kiválaszthatja a megvásárolni kívánt értékpapírt. Elıfordulhat, hogy a lista 
hosszabb, mint egy képernyı, ilyenkor a lap alján található „következı” linkre kattintva 

tekintheti meg a lista folytatását. A vásárlást a  gombra kattintva kezdeményezheti, 
ekkor megjelennek a kiválasztott értékpapír adatai. 

Amennyiben a vételt a portfólió kimutatásról kezdeményezi, rögtön az adott értékpapírhoz 
tartozó vételi rögzítı képernyı jelenik meg. 
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Az értékpapír adatai a következık: 

• Értékpapír: A vásárolni kívánt értékpapír megnevezése. 

• Utolsó záró árfolyam: A kiválasztott értékpapír utolsó rendelkezésre álló záró 
árfolyama.  

Ezt követıen megadhatja, mennyi értékpapírt szeretne vásárolni. A mennyiséget 
darabszámban kell megadnia. 

• Megbízás típusa: Limitáras vagy piaci áras megbízást adhat meg. Limitáras 
megbízás esetében az Ön által megadott limitár felett nem teljesítjük a vételi 
megbízást, piaci áras megbízásnál a megbízás megadásának pillanatában érvényes 
piaci áron történik a megbízás teljesítése. Limitáras megbízás csak „A” kategóriás 
részvényekre adható meg. 

 Limitáras megbízás esetén az alábbi adatokat kell még megadnia: 

o Limitár: Azt a maximális árat kell megadnia, amennyiért szeretné még az 
értékpapírt megvásárolni. Amennyiben sikerül az Ön által megadottnál 
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kedvezıbb áron teljesíteni a megbízását, úgy a részvények ezen a kedvezıbb 
áron kerülnek az Ön birtokába. 

o Érvényesség kezdete: A megbízása ettıl a naptól érvényes, csak a 
megbízás megadásának napja lehet. 

o Érvényesség vége: Megbízása eddig a napig érvényes, maximum a 
megbízás érvényességének kezdetétıl számított 30 naptári nap lehet. 

• Forrásszámla: Annak a számlának a száma, ahonnan az ügylet ellenértékét 
biztosítani fogja. Internet Brokeringen keresztül kizárólag az értékpapírszámlához 
tartozó ügyfélszámlákról lehet vásárolni. 

• Forrásszámla egyenleg: Ebbıl az összegbıl vásárolhat BÉT-re bevezetett 
értékpapírt. 

 

A  gombbal megszakíthatja a vásárlást, a  gombbal 
kezdeményezheti a vásárlást. Ekkor megjelenik az ügyletet megerısítı képernyı: 
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Itt további kiegészítı információk találhatóak az ügyletre vonatkozóan: 
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• Jutalék: Az ügylet megkötéséért elızetesen felszámított jutalék összege. A jutalék 
összegét az ügylethez fedezetbe foglalt összegre határozza meg a Bank, azonban a 
ténylegesen felszámított jutalék mértéke ettıl eltérhet. Jutalékot csak abban az esetben 
kell fizetnie, ha a megbízása részben vagy teljes mértékben teljesült. 

• Tranzakció összege (Jutalék nélküli): Limitáras megbízásnál a vásárolni kívánt 
darabszám és a megadott limitár szorzata, piaci áras megbízásnál a vásárolni kívánt 
darabszám és a tızsdére maximálisan benyújtható ajánlati ár szorzata. 

• Ügylet azonosító: Az ügylet egyedi azonosítója. 

 

A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja a vásárlás adatait. 

A gombbal megszakíthatja a vásárlást. 

 

A   gomb lenyomásával a tétel bekerül az Aláírásra váró tételek 
mappába.  

Az gombbal jóváhagyhatja az ügyletet. Az aláírás után a tétel bekerül a 
Beküldésre váró mappába.  

Az gombbal a jelszó megadása után a megbízásról megjelenik a 
visszaigazoló képernyı, ami arról értesíti Önt, hogy az ügylet befogadásra került a banki 
rendszerbe. 
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A  gomb segítségével kinyomtathatja az Ön által kezdeményezett 
tranzakciót. 
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Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található tájékoztatást, mert ebben 
fontos információk találhatóak a tranzakcióra, illetve annak feldolgozási menetére 
vonatkozóan. 

A  gomb segítségével visszatérhet a portfolió kimutatásra. 

Az ügyletének esetleges teljesülését a tranzakciós naplóban követheti nyomon, illetve az 
ügylet állapotának változásáról Portál értesítést küldünk Önnek. A Portál értesítésekrıl 
részletesebben a 10. Portál értesítések fejezetben tájékozódhat. 
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• Rögzítés napja: Az a dátum, amikor Ön a megbízást rögzítette a rendszerben. 

• Megbízás érvényessége: Megbízása ebben az idıszakban teljesülhet. 
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• Értékpapír devizaneme: A vásárolni kívánt befektetési jegy kibocsátási 
devizaneme. 

• Értékpapír kód (ISIN): A vásárolni kívánt befektetési jegy ISIN kódja. 

• Ügylettípus: Az adott ügylet típusa, tızsdei vétel/eladás esetében mindig Megbízás 
ügylet jelenik meg. 

• Ügylet altípus: Az adott ügylet altípusa. 

• Ügyletirány: Azt mutatja meg, hogy az adott értékpapírt megvette, vagy eladta. 

• Állapot: Megmutatja, hogy az ügylet milyen fázisban van. 

o A lezárt állapotú ügyletet sikeresen megkötötte. 

o A részben teljesült ügylet esetében már történt a tızsdén kötés, de nem a 
teljes mennyiségre. Részben teljesült ügylet esetében a még nem teljesített részt 
lehet visszavonni. 

o A tızsdére beadott ügyletet a Bank beküldte a tızsdére, de még nem történt 
rá kötés. Tızsdére beadott ügyletet vissza lehet vonni. 

o A lejárt státuszú ügylet esetében a megbízás érvényességének végéig nem 
született kötés az ügyletére. 

o Sztornóra várakozó abban az esetben lehet az ügylete például, ha pont az 
adott részvény felfüggesztésének pillanatában vitte fel a megbízását, és a 
tızsde már nem fogad megbízást, de Ön már jóváhagyta. Ebben az esetben 
próbálja meg újra a rögzítést. 

o A részben teljesült ügylet lesz visszavonás után részben visszavont. 

o A tızsdére beadott ügylet állapota a visszavonás után visszavontra változik. 

• Pénzügyi teljesítés módja: Innen történik az ügylethez a fedezet biztosítása, illetve 
eladás esetén az ügylet ellenértéke erre a számlára kerül jóváírásra. Internet 
Brokeringen keresztül adott megbízások esetében a pénzügyi teljesítés módja csak az 
értékpapírszámlához tartozó ügyfélszámla lehet. 

• Megbízás piaca: Az a tızsde, ahol a megbízását adta. A Budapesti Értéktızsde 
esetén BSE (Budapest Stock Exchange) 

• Teljesült mennyiség: Megbízásából ekkora darabszámot teljesítettünk. 

• Összes teljesítési érték (jutalék nélkül): Megbízását összesen ilyen összegben 
sikerült teljesíteni a tızsdén. A teljesítés jutalékának összege nem került levonásra 
ebbıl az értékbıl. 

• Teljesítés jutaléka: A megbízás teljesítésért felszámolt jutalék. 

• Levont adó: Amennyiben az adott ügylethez kapcsolódóan a Bank levont adót, 
ennek összegét itt láthatja. 

• Link a kötésekre: 
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A linken megtekintheti, hogy a megbízásához milyen kötések születtek a tızsdén. A kötésekrıl 
az alábbi információkat találja meg: 

• Kötés azonosítója: A kötés egyedi azonosítására szolgál. 

• Ügyletkötés napja: A megbízásához tartozó kötés ezen a napon történt. 

• Ügylettípus: Az adott ügylet típusa, tızsdei vétel/eladás esetében mindig Részvény 
adásvétel jelenik meg. 

• Ügylet altípus: Az adott ügylet altípusa. 

• Ügyletirány: Azt mutatja meg, hogy az adott értékpapírt megvette vagy eladta. 

• Állapot: Megmutatja, hogy az ügylet milyen fázisban van. A lezárt állapotú ügyletet 
sikeresen megkötötte. 

• Mennyiség: Megmutatja, hogy az adott kötésben mekkora mennyiség teljesült. 

• Teljesítés árfolyama: Az adott kötés ezen az árfolyamon teljesült. 

• Tranzakciós összege: Az adott kötés összege, a mennyiség és a teljesítés 
árfolyamának szorzata. 

• Pénzügyi teljesítés dátuma: Ekkor történik meg a kötés pénzügyi rendezése, az 
ügyletkötést követı 3. munkanap.  
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8.2. BÉT-re bevezetett értékpapírok eladása 
 

 
A Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapírok eladását a bal oldali menübıl, vagy a 

portfolió kimutatáson, az adott értékpapír mellett található  gombra kattintva 
kezdeményezheti. Amennyiben az eladást a bal oldali menübıl kezdeményezi, megjelennek 
a BÉT-en eladható értékpapírjai, és róluk a legfontosabb információk. 

 
 
A BÉT-en eladható értékpapírokról a következı információk állnak rendelkezésére: 

• Értékpapír: Az értékpapír megnevezése. 

• Kibocsátás devizaneme: Az adott értékpapírt ebben a devizában bocsátották ki, 
azonban a Budapesti Értéktızsdén csak forintban történik a kereskedés. 

• Eladható mennyiség: Ennyit tud eladni az adott értékpapírjából az adott 
pillanatban. 

• Nyilv. tart. egység: Az adott értékpapír nyilvántartási egysége, BÉT-re bevezetett 
értékpapírok esetében mindig darabszám. 

• Utolsó záró árfolyam (HUF): Az adott értékpapír utolsó rendelkezésre álló 
záróárfolyama. 

• Utolsó záró árfolyam dátuma: Ennek a napnak a záró árfolyamát mutatja a 
táblázat. 

• Árfolyamérték: Az Ön tulajdonában lévı, eladható értékpapír értéke, az eladható 
mennyiség és az utolsó záró árfolyam szorzata. 

 

A listából kiválaszthatja az eladni kívánt értékpapírt. A vásárlást az  gombra kattintva 
kezdeményezheti, ekkor megjelennek a kiválasztott értékpapír adatai. 
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Amennyiben az eladást a portfolió kimutatásról kezdeményezi, rögtön az adott értékpapírhoz 
tartozó eladási rögzítı képernyı jelenik meg. 

 

 
BÉT-re bevezetett értékpapír eladás rögzítı képernyı (limitáras) 
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BÉT-re bevezetett értékpapír eladás rögzítı képernyı (piaci áras) 

 
Az értékpapír adatai a következık: 

• Értékpapír: A vásárolni kívánt értékpapír megnevezése. 

• Eladható darabszám: Ennyi értékpapírt tud eladni. 

• Utolsó záró árfolyam: A kiválasztott értékpapír utolsó rendelkezésre álló záró 
árfolyama. 

Ezt követıen megadhatja, mennyi értékpapírt szeretne eladni. A mennyiséget darabszámban 
kell megadnia. 

• Megbízás típusa: Limitáras vagy piaci áras megbízást adhat meg. Limitáras 
megbízás esetében az Ön által megadott limitár alatt nem teljesítjük az eladási 
megbízását, piaci áras megbízásnál a megbízás megadásának pillanatában érvényes 
piaci áron történik a megbízás teljesítése. Limitáras megbízás csak „A” kategóriás 
részvényekre adható meg. 

 Limitáras megbízás esetén az alábbi adatokat kell még megadnia: 

o Limitár: Azt a minimális árat kell megadnia, amennyiért szeretné még az 
értékpapírt eladni. Amennyiben sikerül az Ön által megadottnál kedvezıbb 
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áron teljesíteni a megbízását, úgy a részvények ellenértékeként ezt a magasabb 
összeget írjuk Önnek jóvá. 

o Érvényesség kezdete: A megbízása ettıl a naptól érvényes, csak a 
megbízás megadásának napja lehet. 

o Érvényesség vége: Megbízása eddig a napig érvényes, maximum a 
megbízás érvényességének kezdetétıl számított 30 naptári nap lehet. 

 

A  gombbal megszakíthatja, a  gombbal kezdeményezheti az 
eladást. Ekkor megjelenik az ügyletet megerısítı képernyı: 
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 Itt további kiegészítı információk találhatóak az ügyletre vonatkozóan: 
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• Jutalék: Az ügylet megkötéséért elızetesen felszámított jutalék összege. A jutalék 
összegét a tranzakció összegére határozza meg a Bank, azonban a ténylegesen 
felszámított jutalék mértéke ettıl eltérhet. Jutalékot csak abban az esetben kell fizetnie, 
ha a megbízása részben vagy teljes mértékben teljesült. 

• Tranzakció összege (Jutalék nélküli): Limitáras megbízásnál az eladni kívánt 
darabszám és a megadott limitár szorzata, piaci áras megbízásnál az eladni kívánt 
darabszám és a tızsdére minimálisan benyújtható ajánlati ár szorzata. 

• Ügylet azonosító: Az ügylet egyedi azonosítója. 

 

 A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja a vásárlás adatait. 

A gombbal megszakíthatja a vásárlást. 

 

A   gomb lenyomásával a tétel bekerül az Aláírásra váró tételek 
mappába.  

Az gombbal jóváhagyhatja az ügyletet. Az aláírás után a tétel bekerül a 
Beküldésre váró mappába.  

Az gombbal a jelszó megadása után a megbízásról megjelenik a 
visszaigazoló képernyı, ami arról értesíti Önt, hogy az ügylet befogadásra került a banki 
rendszerbe. 
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A  gomb segítségével kinyomtathatja az Ön által kezdeményezett 
tranzakciót. 
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Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található tájékoztatást, mert ebben 
fontos információk találhatóak a tranzakcióra, illetve annak feldolgozási menetére 
vonatkozóan. 

A  gomb segítségével visszatérhet a portfólió kimutatásra. 

Az ügyletének esetleges teljesülését a tranzakciós naplóban követheti nyomon, illetve az 
ügylet állapotának változásáról Portál értesítést küldünk Önnek. A Portál értesítésekrıl 
részletesebben a 10. Portál értesítések fejezetben tájékozódhat. 

8.3. Megbízások visszavonása 
 

 
A Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapírokra adott megbízások visszavonását a bal 

oldali menübıl, illetve a tranzakciós napló utolsó oszlopában található  gombra 
kattintva kezdeményezheti. Amennyiben a visszavonást a bal oldali menübıl kezdeményezi, 
megjelennek a visszavonható megbízásai, és róluk a legfontosabb információk 

 

A visszavonható megbízásokról a következı információk állnak rendelkezésére: 

• Ügyletkötés napja: Eredeti megbízását ezen a napon adta meg. 

• Ügylettípus: Az adott ügylet típusa, tızsdei vétel/eladás esetében mindig Megbízás 
ügylet jelenik meg. 

• Ügyletirány: Azt mutatja meg, hogy az adott értékpapírra vételi vagy eladási 
megbízást adott. 

• Értékpapír: Az értékpapír megnevezése. 

• Mennyiség: Az eredeti megbízásban szereplı mennyiség. 

• Nyilv. tart. egység: Az adott értékpapír nyilvántartási egysége, BÉT-re bevezetett 
értékpapírok esetében mindig darabszám. 

• Árfolyam: Eredeti megbízását ezen az árfolyamon adta meg. Limitáras megbízásnál 
a limitár jelenik meg, piaci áras megbízásnál a „Piaci” szó. 

• Állapot: Megmutatja, hogy az ügylet milyen fázisban van. Csak tızsdére beadott és 
részben teljesült állapotú ügylet vonható vissza. 
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• Ügylet azonosító: A megbízás egyedi azonosítója. 
 

A listából kiválaszthatja a visszavonni kívánt megbízást. A visszavonást a  
gombra kattintva kezdeményezheti, ekkor megjelennek a visszavonás és az eredeti megbízás 
adatai. 

Amennyiben a visszavonást a tranzakciós naplóból kezdeményezi, rögtön az adott 
értékpapírhoz tartozó visszavonás rögzítı képernyı jelenik meg. 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak tızsdére beadott állapotú ügylet vonható vissza teljes 
mértékben, a részben teljesült állapotú ügylet esetében csak a nem teljesült rész vonható 
vissza. 
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A visszavonás adatai a következık: 

• Értékpapír: Az értékpapír, amelyre vonatkozó megbízását vissza szeretné vonni. 

• Visszavonható mennyiség: A megbízásnak az a még nem teljesült darabszáma, 
ami visszavonható. 

Ezt követıen találja az eredeti megbízás adatait: 

• Ügylet típusa/iránya: Azt mutatja meg, hogy eredetileg az adott értékpapírra 
vételi vagy eladási megbízást adott. 
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• Referencia szám: Az eredetileg adott megbízás egyedi azonosítója. 

• Eredeti mennyiség: Eredetileg ekkora mennyiségő értékpapír vételre vagy eladásra 
adott megbízást. 

• Megbízás típusa: Az eredeti megbízása limitáras vagy piaci áras lehet. 

• Érvényesség kezdete: A megbízása ettıl a naptól érvényes. 

• Érvényesség vége: Megbízása eddig a napig érvényes, limitáras megbízás 
esetében maximum a megbízás érvényességének kezdetétıl számított 30 naptári nap 
lehet, míg piaci áras megbízásnál az érvényesség kezdetének és végének dátuma 
megegyezik. 

• Jutalék: Az eredetileg adott megbízásra ekkora mértékő jutalékot számított ki a bank 
elızetesen. Amennyiben visszavonja a megbízását, a jutalékot nem számítja fel a 
bank, azonban elıfordulhat, hogy a visszavonásért jutalékot számít fel a bank. A 
visszavonási jutalék mértékét illetıen tájékozódjon a mindenkor érvényes kondíciós 
listában. 

• Tranzakció összege jutalék nélkül: Az eredetileg adott megbízás értéke jutalék 
nélkül. 

 

A  gombbal megszakíthatja, a  gombbal kezdeményezheti a 
visszavonást. Ekkor megjelenik a visszavonást megerısítı képernyı: 
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 A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja a vásárlás adatait. 

A gombbal megszakíthatja a vásárlást. 
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A   gomb lenyomásával a tétel bekerül az Aláírásra váró tételek 
mappába.  

Az gombbal jóváhagyhatja az ügyletet. Az aláírás után a tétel bekerül a 
Beküldésre váró mappába.  

Az gombbal a jelszó megadása után a megbízásról megjelenik a 
visszaigazoló képernyı, ami arról értesíti Önt, hogy az ügylet befogadásra került a banki 
rendszerbe. 
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9. Átutalási megbízás 
 

 
Az átutalási megbízás bal oldali menüpontot választva utalhat át az értékpapírszámlához 
tartozó ügyfélszámláról a bankszámlájára. Csak a saját bankszámlájára tud átutalási 
megbízást megadni, más ügyfelünk bankszámláját vagy más banknál vezetett bankszámlát 
nem adhat meg. A menüpontot kiválasztva az átutalási megbízás rögzítı képernyı jelenik 
meg. 

 
A számla adatai a következık: 

• Forrásszámla: Errıl a számlaszámú számláról fog utalni. 

• Deviza: Itt kell megadnia, hogy milyen devizanemben szeretne utalni. Csak olyan 
devizanemben adhat átutalási megbízást: 
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• amilyen devizában van pozitív egyenleg az értékpapírszámlájához tartozó 
ügyfélszámláján,  

• illetve amilyen devizanemő bankszámla létezik a számlavezetı rendszerben az 
Ön azonosítójához rendelve. 

• Forrásszámla egyenleg: Ebbıl az összegbıl kezdeményezhet átutalást. 

• Forrásszámla típusa: Internet Brokeringen keresztül csak pénzszámláról adhat meg 
átutalási megbízást. 

• Célszámla: Erre a számlaszámú bankszámlára fog megérkezni az utalás összege. 

• Célszámla típusa: Internet Brokeringen keresztül csak folyószámlára történhet az 
utalás. 

Ezt követik az utalás adatai: 

• Utalás összege: Itt adhatja meg, hogy mekkora összeget szeretne átutalni a 
bankszámlájára. 

• Ügyletkötés napja: Az átutalás ezen a napon megtörténni. 

• Megjegyzés: Az utaláshoz közleményt adhat meg ebben a mezıben. 

 

A  gombbal megszakíthatja az utalást, a  gombbal kezdeményezheti 
az utalást. Ekkor megjelenik az utalást megerısítı képernyı: 
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Figyelem! Az ügyletkötés napja eltérhet az elızı képernyın látható dátumtól abban az 
esetben, ha a befogadási határidı az adott napon véget ért. Ilyenkor a tranzakció a 
következı banki munkanapon kerül befogadásra. 

Amennyiben a tranzakció adatait rendben találta, a Jelszó beírásával megerısítheti az utalási 
szándékát. 

A jelszó megadása nélkül a  gomb segítségével visszatérhet a rögzítı 
képernyıhöz, és módosíthatja az utalás adatait. 

A  gombbal megszakíthatja az utalást 

A  gombbal jóváhagyhatja az utalást, megjelenik a visszaigazolás képernyı, 
ami arról értesíti Önt, hogy megbízása befogadásra került a banki rendszerbe. 
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A  gomb segítségével kinyomtathatja az Ön által kezdeményezett 
tranzakciót. 

Kérjük, minden esetben olvassa el a képernyı felsı részén található tájékoztatást, mert ebben 
fontos információk találhatóak a tranzakcióra, illetve annak feldolgozási menetére 
vonatkozóan. 

A  gomb segítségével visszatérhet a portfólió kimutatásra. 

 

Az ügyletének esetleges teljesülését a tranzakciós naplóban követheti nyomon, illetve az 
ügylet állapotának változásáról Portál értesítést küldünk Önnek. A Portál értesítésekrıl 
részletesebben a 10. Portál értesítések fejezetben tájékozódhat. 
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10. Portál értesítések 
 
Az interneten kezdeményezett értékpapír mőveletek állapotváltásairól üzenet érkezik. Ezek az 
üzenetek csak a belépés során frissülnek. 

Az üzenet tartalmát a képernyı felsı részén található  ikonra kattintva 
tekintheti meg. Itt válassza ki az Értékpapírok fület. Ekkor az Értékpapír értesítések alatt 
található üzenetek listája jelenik meg. 
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11. Kettıs aláírás 
 
 

Az aláírók a DirektNet Internet Brokering rendszeren keresztül is a banknál bejelentett (Aláírás 
kartonon) aláíráskombinációkkal hagyhatják jóvá a megbízásaikat.   

A rendszer tudja kezelni a kettıs aláírást is: mindkét aláíró a saját kódjával lép be 
(bárhonnan, bármikor) és írja alá DirektNet felületén a megbízást ("aláírás" gomb). A 
második aláírás után lehet a megbízást a bankba küldeni teljesítésre.   

Kettıs aláírás funkció nem használható a következı megbízások esetén: BÉT-re bevezetett 
értékpapír vétel és eladás, átutalási megbízás.  
 


