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1. Alapbeállítások 
 

Elérés: jobb felső sarok, fogaskerék ikon   

 

Pop-up ablak beállítási lehetőségei: 

 

1.1 Platform 

1.1.1 Kereskedés: 2 kattintás, vagy 1 kattintás. Utóbbit választva a rendszer nem kér megerősítést az 

aktív árfolyamra történő kattintás esetén, vagyis az ügylet azonnal, 1 kattintással megköthető. 

(A téves megbízásadás kockázata miatt ennek beállítását nem javasoljuk!) 

1.1.2 Valós idejű nettósítás: Az azonos termékben, ellentétes irányban megkötött ügyletek azonnal 

összezárásra kerülnek abban az esetben is, ha a nyitott kötéshez kapcsolódó megbízás(ok) 

került(ek) beállításra. Ebben az esetben a kapcsolódó megbízás aktív marad, az később 

teljesülhet. 

1.1.3 Automatikus kilépés: Időszak beállítására van lehetőség, ami után a rendszer automatikusan 

kilépteti a felhasználót a kereskedési rendszerből, hogyha ezen időszak alatt semmilyen 

tevékenységet nem folytatott. 

1.1.4 Téma: A kereskedési rendszer alap színét (vagy háttérszínét) lehet beállítani, hogy az 

Fekete/sötét, vagy Fehér/világos legyen. 

1.1.5 Kereskedési gombok színei: Két szín közül választhatjuk a nekünk kedvesebbet a gyors 

kereskedésben megjelenő „Vétel” és „Eladás” gombok vonatkozásában. 

1.1.6 Zoom: Kicsinyítés nagyítás százalékos arányban értelemszerűen 

1.1.7 Több nézet: Munkaterületek egymás melletti megjelenésének engedélyezése vagy tiltása 

1.1.8 Munkafelület: Teljes munkafelület beállítások elmentése a számítógépre külön könyvtárba, 

vagy onnan való megnyitása, ha az a beállítás valamiért elveszik. 

1.1.9 Megbízási lista szabályok megjelenítése: A megbízások ablakban a megbízás megjelenítésének 

módjához válaszható lehetőségek. 

1.1.10 Hardveres gyorsítás használata, amikor az elérhető: Amennyiben ezt a lehetőséget 

engedélyezi, úgy a rendszer felhasználja a számítógép szabad kapacitásait a kereskedési 

modul gyorsítására. 

1.1.11 Jelszó: Ebben a menüpontban módosítható a felhasználó jelszava 

1.1.12 Kétlépcsős hitelesítés kezelése: Két faktoros bejelentkezés bekapcsolása 

1.2 Területi 

1.2.1 Nyelv: a rendszer mindenre kiterjedő nyelvi beállításának módosítása 

1.2.2 Időzóna: Beállítható, hogy a grafikon adatai, illetve a visszaigazolásban megjelenő időpontok 

mely időzónához igazodjanak (mit jelenítsen meg a rendszer) 

1.2.3 Formátum: Hivatalos számformátumok megjelenítésének beállítási lehetősége, amire a 

következő sorokban példát is mutat a rendszer, ezzel segítve a könnyebb kiválasztást. 

1.3 Kereskedési termékek 

1.3.1 Termékcsoportok kiválasztásának lehetősége, amely lehetővé teszi, hogy a saját testreszabott 

platformunkon csak azok a termékek jelenjenek meg, melyeket mi látni szeretnénk. 

Amelyeket a bokszban kipipálunk, azok lesznek láthatóak és elérhetőek. 

1.4 Grafikon 

1.4.1 Személyesen beállítható a grafikonok megjelenítésének számos eleme, mint például a 

különböző trendvonalak színe, vonalvastagsága, vagy az indikátorok paramétereinek alap 

beállításai, csakúgy, mint a teljes grafikon hátterének, vagy tengelyeinek színezése. 

1.5 Értesítések 
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1.5.1 Testreszabható, hogy a kereskedési rendszer eseményei milyen formában értesítsék a 

felhasználót. Beállítható e-mail cím, amelyre a rendszer automatikusan küldi a felhasználó 

számára a kiválasztott eseményekről szóló értesítést. 

1.6 Rendszerinformációk 

1.6.1 A legfontosabb adatok a felhasználóról, és a szoftverről 

2. Munkaterületek kialakítása 

A rendszer 5 különböző munkaterület egymás melletti kialakítására ad lehetőséget, amennyiben ezt az 

alapbeállítások Platform menüjében engedélyeztük (1.1.6). A munkaterületek elnevezése, törlése, 

létrehozása a felső fülek melletti „hamburger” menüben érhető el. 

2.1. Menüpontok: 
2.1.1. Átnevez: Elnevezés módosítható 

2.1.2. Lemásol: Ugyanolyan elemekből 

álló Munkaterület hozható létre 

2.1.3. Törlés: Munkaterület törlése 

2.1.4. Leválasztás: Több monitor esetén a 

Munkaterület ennek segítségével 

átvihető egy másik monitorra.  

 

A munkaterület testreszabásának és egyedi kialakításának kulcsa a jobb felső sarokban lévő 

 ikon, melynek segítségével az alábbi táblázat jelenik meg pop-up módon a 

képernyőn. Ebből a menüsorból lehet kiválasztani a különböző funkció ablakokat és egyedileg összeállítani 

azt a nézetet a munkaterületekre, amely leginkább biztosítja számunkra a rendszer átláthatóságát és a 

hatékony kereskedést. 
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2.2. Funkció ablakok menüje 

2.2.1. Új megbízás: kereskedési ablak, vagyis bármely megbízást, vagy azonnali 

kereskedést innen tudunk a legegyszerűbben végrehajtani.  

2.2.2. Árfolyam figyelő listák: A különböző terméktípusokból egységes formában 

összeállítható lista nézet, amellyel az általunk érdekesnek gondolt valamennyi 

instrumentumot követhetjük egyetlen listában, vagy egymás mellé rendezett 

szortírozott listákban. 

2.2.3. Lekérdező alkalmazás: Az instrumentumok szűrője, amelyben különböző 

szempontok szerint listázhatjuk, vagy rakhatjuk sorba a termékeket. 

2.2.4. Grafikon: Az elemzések mekkája érhető el a grafikon ablak létrehozásával, melyet 

a munkaterület bármely részére, bármilyen méretben elhelyezhetünk, azt 

egyetlen kattintással egész képernyősre nagyíthatjuk. 

2.2.5. Pozíciók: A nyitott pozíciók listája, melyben nyomon követhetjük az aktuális 

árfolyamok alakulását és az adott pozíciók nyereségét vagy veszteségét, illetve 

gyors gombokkal adhatunk hozzá Take Profit, vagy Stop Loss megbízást, de akár 

egyetlen gombnyomással az összes pozíciónkat le is zárhatjuk. 

2.2.6. Megbízások: Az aktív vagy működő megbízások listájában láthatjuk mind az 

egyedi, mind az egyedi megbízásokhoz kapcsolódó megbízásokat, innen 

módosíthatjuk, vagy törölhetjük is őket. 

2.2.7. Több grafikon: A rendkívül praktikus menüpont segítségével egy teljes 

munkaterületre csak grafikonokat helyezhetünk el úgy, hogy azokat nem 

szükséges egyesével összerakni, hanem itt megadjuk, hogy hány darabra és milyen 

képernyő elosztásban lenne szükségünk, és a rendszer azonnal megadja a 

legoptimálisabb megjelenítést. 

2.2.8. Kereskedési napló: Valamennyi kötésünket listázhatjuk ki, adott időszakra 

leszűrve. A szűrő segítségével szűkíthetjük a listát egy-egy termékre is. 

2.2.9. Számlaösszesítő: A számlánk aktuális helyzetét megmutató ablakban a 

portfóliónk összesített állapotát láthatjuk pénzegyenlegekkel, letéti igényekkel és 

fedezettség, illetve kihasználtság megjelenítésével. 

2.2.10. Piacmélység kereskedés: Az aktív kereskedők számára jól használható funkció, 

amelyhez szükséges a real-time előfizetés, hiszen a piac mélységét megjelenítve a 

megbízások bármely árszinthez kapcsolhatóak, illetve a könyv az adott szintekig 

kivehető, vagy eladható. 

2.2.11. Idő és kereskedés: Csak real-time előfizetéssel használható funkció, amely a 

kereskedési listákat adja meg a kiválasztott tőzsdei termékben. 

2.2.12. Opciós lánc: Az opciók összehasonlításához jól használható eszköz. A táblázatban 

árlépésenként és különböző kötésárakra vonatkozóan jelenik meg egy nagy 

táblázatban a kiválasztott instrumentumhoz kapcsolódó opciós árak mátrixa. 

2.2.13. Opciós stratégiák: Tőzsdei opciók esetén különböző összetett opciók megkötését 

segítő eszköz, amelynek használatával egyszerre lehet az opciós stratégia több 

lábát megkötni. 

2.2.14. Devizakitettség: A teljes számlára vonatkozó devizakitettségeket mutatja meg 

2.2.15. Riasztások: Árriasztás állítható be bármely termékhez egy bizonyos árszint elérése 

esetén.  
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2.2.16. Kereskedési feltételek: Egy gyors termékszűrő segítségével bármely, a 

rendszerben elérhető instrumentum kiválasztása esetén megtekinthető a 

kereskedéshez kapcsolódó feltételrendszer, úgymint jutalék, letétigény, 

finanszírozás, kereskedési idő vagy éppen a termék lejárata, ha van ilyen. 

2.2.17. Tevékenység napló: Minden esemény, amely a rendszer használata során történik 

(pl. megbízás, kereskedés, üzenet elolvasása) logolásra kerül, és ebben a 

menüpontban visszakereshető időszakra vagy témára való szűrő segítségével. 

2.2.18. Hírek: Angol nyelvű hírfolyam, több szolgáltató használatával. 

2.2.19. Naptár: Legfontosabb makrogazdasági események naptár szerinti bontásban, 

várakozásokkal, illetve az adatok megjelenése után a legfrissebb eredmények 

feltöltésével. 

2.2.20. Termék áttekintése: Általános információkat rak össze a kiválasztott termékre, 

árfolyamok, grafikon és kapcsolódó hírek formájában. 

2.2.21. Portfólió: Ebben a funkció ablakban követhető a portfolióban szereplő 

vagyonelemek aránya, a teljes kitettség, illetve a konkrét nyitott pozíciók piaci 

beértékelése is. Az adott számlához tartozó portfólió összetétele nemcsak az 

aktuális pillanatra, de visszamenőleges dátumra is lekérdezhető. 

2.2.22. Teljesítmény: Az egyik leghasznosabb és leglátványosabb eleme az új tradernek, 

amely segíthet a hosszútávú sikeres kereskedésben. Látványos grafikonokon és 

diagramokon mutatja be a kereskedés eredményességét, a tőkére vetített 

hozamot, a legsikeresebb, vagy éppen legsikertelenebb termékeket. 

2.2.23. Korábbi jelentések: Ezzel a funkcióval egy olyan ablakot jeleníthetünk meg a 

Munkaterületen, amely historikus riportok lekérésére ad majd lehetőséget 

néhány kattintással. 

2.2.24. Végrehajtott ügyletek: Adott időszakra és termékcsoportra szűrhető lista a 

teljesült ügyletekről. 

2.2.25. Korábbi zárt pozíciók: Lezárt ügyletek listázásának lehetősége, szintén időszakra 

és termékcsoportra történő szűrés lehetőségével. 

2.2.26. Számlakivonat: A számlán történt valamennyi pénzmozgás időszakos 

megjelenítése egy számlakivonat formájában. Nettó változással és egyenleg 

oszloppal. 

2.2.27. Nyereség/Veszteség: Termékcsoportokra és időszakra megjeleníthető 

nyereségek, illetve veszteségek összesítve, vagy termékekre lebontva. 

2.2.28. Készpénzmozgások: Számlán könyvelt összegek a nyereség/veszteség értékeket is 

beleértve. 

2.2.29. Betétek és átutalások: Online Trader kereskedési alszámlán történt 

készpénzmozgások, vagyis átvezetések a főszámla és a trader alszámla között. 

Kétféle riport található benne: a folyamatban lévő készpénz átvezetések és a 

historikusan lekérdezhetők. 

2.2.30. Egyéb: Mindazon riportok, amelyek a fenti kiemelésekben nem szerepeltek 
 

2.3. Munkaterület megjelenésének testreszabása 

2.3.1. A letöltött rendszerben egy alapbeállítás található, amit az Equilor kollégái 

készítettek az Ön kényelmére, de természetesen a megjelenés bármikor teljesen 

újratervezhető, vagy átalakítható. A fentiekben bemutatott „Menü” segítségével 
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megjelenő modulok a kiválasztást követően egy lebegő ablakban jelennek meg, 

amelyet szabadon lehet mozgatni a Munketerülettől függetlenül. A felső sávon a 

bal egérgomb lenyomva tartásával mozgatható ablak akkor kerül rögzítésre a 

Munkaterületen, ha azt egy szabad területre helyezzük a megfelelő méretben. Az 

ablak méretét bármelyik oldal vagy sarok - bal egérgomb lenyomva tartása mellett 

történő - mozgatásával tudjuk változtatni. Ez a művelet a dokkolás után is 

végrehajtható. 

2.3.2. A modul eltávolítása az ablak saját menüjében lévő Törlés gomb segítségével 

lehetséges. 

2.3.3. A dokkolás megszüntetéséhez - a modul legördülő menüjében - a Leválasztás 

gomb használata szükséges. 

2.3.4. A modulok nemcsak egymás mellé rendezhetőek, hanem egy ablakon belül több 

„fül” is létrehozható, vagyis egy ablakban több modul válthatja egymást a 

kattintásunknak megfelelően. A fülek sorrendjét a fül címsorát húzva 

változtathatjuk meg. 
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2.4. Munkaterület mentése és kezelés 

A munkaterület biztonsági mentése automatikus, de manuális mentés is választható (1.1.7) 

Az Equilor Trader Pro platformon az összes változást azonnal menti a rendszer, vagyis alapból a 

legutolsó kilépés állapotában és elrendezésében jelenik meg a munkaterület. 

A „Mentés másként” parancs segítségével (1.1.71.1.7) a különböző munkaterületeket más néven 

más helyre is el lehet menteni a Beállítások menüből. 

Ugyaninnen megnyitható bármelyik korábban elmentett munkaterület. 
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3. Modulok (funkció ablakok) használata 
 

3.1.  Árfolyamfigyelő lista 

3.1.1. A rendszer tartalmaz néhány alap listát, melyeket termékcsoportonként 

összesítve a bal felső sarok legördülő listájában találunk meg. 

3.1.2. Létrehozhatjuk saját listáinkat is, amelyeket elnevezhetünk és tartalmukat 

egyedileg összeállíthatjuk. 

3.1.3. A legördülő listák mellett elhelyezkedő „Termék hozzáadása” kereső ablakban 

választhatjuk ki név vagy kód alapján a kívánt instrumentumot, melyet egyetlen 

kattintással a listába helyezhetünk. 

3.1.4. A listán belüli sorrend a termék nevén a bal egér gomb lenyomva tartása (drag and 

drop) mellett változtatható egyedileg.  

3.1.5. Szintén egyedileg összeállítható a megjelenítendő termékinformációk köre. . Az 

oszlopok fejlécén jobb egér kattintásával érhető el a menüsor, amelyben az 

oszlopok változtathatóak, törölhetőek, vagy új oszlopok szúrhatóak be. A fejlécek 

mellett jobb oldalon lévő kis nyíl ikonnal lapozásra van lehetőség, amennyiben 

több oszlopot helyeztünk le, mint amennyit a képernyőn való megjelenés lehetővé 

tesz. 

  

3.1.6. Aktív kereskedők számára javasolt és használható funkció a Tábla megjelenítés, 

amelynél minden termék mellett nagyban látható a vételi és eladási ár, és ez 

azonnal kereskedhető is. Egyéb információk nem jeleníthetőek meg. 
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3.1.7. Az Árfolyam lista összelinkelhető a kereskedési rendszer bármelyik felületén 

elhelyezett modul ablakokkal, ahol instrumentumokra vonatkozó adatok, 

grafikonok, vagy kereskedési ablak került elhelyezésre. Az összekötés a modul 

ablakhoz kapcsolódó fő („hamburger”) menüben található Link néven. Itt színt 

szükséges kiválasztani, amelynek következményeként bármely másik ablak, ahol 

ugyanez a szín kerül a Link alatt kiválasztásra, ehhez az instrumentum választóhoz 

kapcsolódik majd. (a „hamburger” menü is felveszi ezt a színt a könnyebb 

átláthatóság érdekében) 

 

3.1.8. Az árfolyamfigyelő listából kereskedési ablak is nyitható azonnal, akkor is, ha nincs 

összelinkelve azzal, ugyanis a BID, vagy ASK árfolyamra kattintva az instrumentum 

mellett pop-up módon azonnal feljön az adott termékre vonatkozó kereskedési 

ablak. 

4. Új megbízás: Kereskedési ablak 
4.1. Terméktípusonként változó tartalommal 

és a legfontosabb paraméterek egyszerű 

állíthatóságával jelenik meg a kereskedési 

ablak. 

4.2. Jobbra és balra ikonokkal változtathatóak 

a kereskedési feltételek paraméterei, de 

ugyanígy működik, ha rákattintunk a 

paramétertípus szövegére. Ez utóbbi 

esetben megjelennek a választható 

feltételek. 

4.3. A típus lehet (terméktől függően): 

4.3.1.1.  Limit 

4.3.1.2. Piaci 

4.3.1.3. Stop 

4.3.1.4. Követő Stop 

4.3.1.5. Stop Limit 

4.3.1.6. OCO 

4.3.1.7. Gyors kereskedés 

4.3.1.8. Algo (csak fizikai részvénynél) 

4.4. A kereskedési ablakban követhetők az 

aktuális árfolyamok, illetve alatta látható, 

hogy valós idejű, vagy késleltetett árakról 

van szó, valamint, hogy az adott piac 

nyitva van-e. 

4.5. A kereskedési ablak alsó részében a 

kötéshez kapcsolódó fontos információk 

láthatóak, úgymint: költség, fedezeti 

hatás, finanszírozás, vagy kölcsönzési díj. 
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5. Pozíciók 
5.1. A pozíciós ablakot érdemes teljes képernyő szélességben használni, mert sok fontos 

információt, illetve funkciót biztosít. 

5.1.1. Státusz: pozíció nyitott, vagy Lezárt állapotának megjelenítése 

5.1.2. L/S: Long vagy Short, vagyis vételi vagy eladási pozíció megkülönböztetése 

5.1.3. Mennyiség: Pozíciók mennyisége, mínuszjellel ellátva hogyha eladási a pozíció 

5.1.4. Nyitó ár: Megnyitáskori kötésár. (devizapároknál napi kamatokkal módosított, 

éppen aktuális nyitó ár) 

5.1.5. Zárás: Jelenlegi piaci ár, vagyis ahol ebben a pillanatban a pozíció lezárható 

5.1.6. Stop: FUNKCIÓ – Stop-loss megbízás kirakásának vagy módosításának lehetősége 

az adott mezőre kattintva, pop-upban megjelenő kereskedési ablak segítségével. 

Amennyiben már van ilyen megbízás, akkor annak értéke jelenik meg a bokszban. 

A felületen a Stop Loss értékemódosítható. 

5.1.7. Limit: FUNKCIÓ – Hasonlóan a Stop-loss megbízáshoz, itt is a gombra, vagy 

árfolyamra kattintva kapjuk meg a kereskedési ablakot, amelyben a megbízás 

értékét állíthatjuk be. 

5.1.8. Ny/V: Nyereség, vagy veszteség megjelenítése az adott termékhez tartozó 

elszámolási devizában az éppen aktuális zárási árhoz képest 

5.1.9. Ny/V(HUF): Nyereség, vagy veszteség megjelenítése forintban 

5.1.10. % Ár: A nyitáshoz képest mért százalékos változás a termék árfolyamában 

(költségek figyelembe vétele nélkül). Piros szám jelenik meg, ha negatív volt a 

mozgás, és zöld, amennyiben pozitív. 

5.1.11. Kitettség: Azon termék tényleges értékét mutatja, amelyben az ügyfél kitettsége 

jelentkezik 

5.1.12. Kitettség (HUF): Valamennyi termékkitettség átváltásra került forint devizára, 

hogy egységesen, összehasonlíthatóan és összesíthetően váljon láthatóvá a teljes 

kitettség. 

5.1.13.  Számla: Az adott kereskedési számla, amelyen a pozíció megkötésre került. 

(Különböző devizában lévő számlák, külön számlaszámot kapnak.) 

FONTOS: Amennyiben egy termékből több nyitóáron több pozícióval rendelkezünk, akkor a 

Pozíciók ablak alapvetően összesített pozíciót mutat, amit a sor elején lévő „+” jellel tudunk 

kinyitni, hogy valamennyi bekerülési ár külön látszódjon. Az összesítő nézetben bizonyos funkciók 

nem használhatóak (például Stop, vagy Limit megbízás). Bizonyos funkciók pedig másképp 

működnek: A sor végén lévő zárás gomb, az egyedi pozíciók esetében azonnal összezárást 

eredményez az adott nyitással, viszont az összesítő nézet esetén a sor végén lévő zárás gomb, 

csak egy azonos mennyiségű ellentétes pozíció nyitását eredményezi, ami nap végén záródik 

össze. FIGYELEM! ebben az esetben a kapcsolódó megbízások nem kerülnek törlésre 

automatikusan! 
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6. Megbízások 
6.1. A megbízások ablak felépítése nagyon hasonló a 

pozíciós ablakhoz, természetesen azzal a különbséggel, 

hogy itt a listában a nyitott megbízások, vagyis a 

folyamatban lévő orderek szerepelnek.  

6.1.1. Fennmaradó: Részteljesülés esetén az a mennyiség, 

ami még teljesülésre vár. 

6.1.2. Futamidő: A megbízás érvényessége  

6.1.3. Jelenlegi: A termék aktuális árfolyama 

6.1.3.1.1. Az árfolyam mellett zöld villám jelzi ha 

valós idejű árat látunk, és egy kis óra ikon 

hogyha késleltetett az ár. 

6.1.4. Kapcsolódó pozíció: Amennyiben a megbízás egy 

meglévő pozícióhoz kapcsolódik, annak azonosítója 

látható ebben az oszlopban. 

6.1.5. Követő lépés: Trailing stop vagy Követő stop 

megbízás esetén jelenik meg, a lépésközt jelzi 

6.1.6. Követő távolság: Követő stop esetén a piactól való 

távolságot mutatja, ahol a stop követi az aktuális 

árfolyamot. 

6.1.7. Leírás: Termék teljes neve  

6.1.8. Létrehozva: Megbízás kirakásának időpontja 

6.1.9. Megbízás azonosító: egyedi azonosító 

6.1.10. Megbízási idő: Létrehozva oszloppal együtt 

értelmezendő, ott a dátum, itt az idő található 

6.1.11. Mennyiség: A megbízás teljes mennyisége 

6.1.12. Piac státusz: Az adott instrumentumhoz kapcsolódó 

piac státusza, vagyis hogy nyitva vagy zárva van, esetleg fel van függesztve. 

6.1.13. Stop és Limit: Funkciós mező, a meglévő megbízáshoz kapcsolódóan Stop és Limit 

megbízás helyezhető el, ami akkor lép életbe, ha az alap megbízás teljesült. 

6.1.14. Stop Limit ár: Stop limit típusú megbízásnál amikor egy nyitó megbízást Stop 

módon (vagyis jelenlegi árnál alacsonyabb eladás, vagy magasabb vétel) 

szeretnénk kirakni, meghatározható egy limit, hogy mi az az árfolyam ameddig a 

megbízás teljesülhet. Ennél az értéknél rosszabban nem. Vagyis vagy teljesül a 

megbízás a Stop és a Stop limit között, vagy nem teljesül hogyha ezt az ársávot 

átugorja az árfolyam. 

6.1.15. Stratégia: Algo típusú megbízásnál a konkrét stratégia megjelenítése (Dark, 

Iceberg…stb.) 

6.1.16. Státusz: Magának a megbízásnak a státusza, úgymint Aktív/Inaktív/Lejárt 

6.1.17. Számla: A kereskedési számla, amelyen a megbízás teljesülni fog 

6.1.18. Teljesített: Részteljesülés esetén a már teljesült mennyiség 

6.1.19. Távolság: A megbízás árfolyamának az éppen aktuális piaci ártól való távolsága  

6.1.20. Típus: A megbízás típusa, úgymint Limit/Stop/Követő Stop/Stop limit 

6.1.21. Vétel/Eladás: A megbízás iránya  

6.1.22. Szimbólum: A termék hivatalos neve, vagy kódja 
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6.1.23. Ár: A megbízás árfolyama 

 

7. Grafikon 
7.1. A grafikon ablak a Munkaterületen belül és azon kívülre is 

áthelyezhető. Erre a grafikon ablak felső részére történő 

kattintással, majd az egérgomb lenyomva tartásával, és az 

ablak megfelelő helyre mozgatásával nyílik lehetőség. Nyújtás és nagyítás az 

egérmutatónak az ablak széléhez történő közelítése és annak lenyomva tartásával 

érhető el. Teljes képernyős nézet és arról normál nézetre történő visszaváltás a lenti 

ikon kattintásával történik. 

7.2. A grafikonrajzoló funkciók nagyon hasonlóak a korábbi verziókban látottakhoz. A fő 

különbség a grafikonról való kereskedésben van. Itt két ikon is a segítségünkre lehet. 

Az egyiket csak akkor tudjuk használni, ha van azonnali árjegyzés és gyors kereskedési 

lehetőség az adott termékre. Ezzel a gombbal megjeleníthető egy kereskedési ablak a 

grafikonon. 

 
7.3. A mellette lévő gomb segítségével a grafikonon tudunk limitáras megbízást elhelyezni, 

mégpedig úgy, hogy az egér segítségével a grafikonon megjelenő megbízási 

árfolyamot tudjuk mozgatni (például egy a grafikonon megjelenő mélypont szintjére), 

és a vizuálisan beállított értéket a rendszer azonnal számszerűsíti, amely alapján a 

megbízás egyetlen OK gombbal jóváhagyható. 

7.4. A grafikon egyéb kezelőszervei a következőképpen sorakoznak balról jobbra: 

7.4.1. Termék keresése: Itt lehet kiválasztani a vizsgálni kívánt terméket 

7.4.2. Termék hozzáadása(  ikon): Több termék együttes megjelenítése a grafikonon 

7.4.3. Periódus Tartomány: A grafikon időtávjának beállítása: 1 érték mekkora 

időtartamot ölel fel. 

7.4.4. Tartomány visszaállítása ( ikon): A grafikon tartomány alapbeállítására ugrik 

7.4.5. Grafikon típus( ) : Grafikon megjelenítésének típusa, úgymint 

vonal/gyertya/bar chart. 

7.4.6. Indikátorok hozzáadása ( ): Több mint 50 indikátor közül lehet választani, a 

legtöbbet egyedileg lehet paraméterezni. Például: Mozgóátlagok, Bollinger 

szalagok, Relatív indexek, vagy éppen Oszcillátorok. 
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7.4.7. Magyarázat hozzáadása ( ): Trendvonalak, Fibonacci mutatók, rajzok, 

szövegek helyezhetőek szabadkézzel a grafikonra.  

7.4.8. Kurzor típusa ( ; ; ): A kurzor megjelenítésének kiválasztása, vagy 

teljes képernyős keresztként, melynek segítségével az árfolyamok könnyebben 

leolvashatóak, vagy csak egy pontra mutató iránynyílként, vagy a gyertyákra 

fókuszáló tartomány jelzőként. 

7.4.9. Logaritmikus skála ( ): Ennek a funkciónak a használatával az Y tengely 

értékeinek elosztását tudjuk úgy befolyásolni, hogy minél távolabb kerül az 

aktuális piaci értéktől, annál kisebb lesz a különbség két fő rácsvonal között. 

7.4.10. Nagyítás ( ): Bármely részét kijelölhetem a képernyőn lévő grafikon 

szakasznak, és azt a részt fogja kinagyítani nekünk az alaposabb elemzéshez. 

7.4.11. Teljes képernyő/Visszaállítás ( ): A már korábban említett ikon segítségével a 

Munkaterületre elhelyezett grafikon egy kattintással egész képernyőre 

nagyítható, majd ugyanígy egyetlen kattintással visszaállítható. 

7.4.12. Diagramkép létrehozása ( ): Mintha egy gyors fotót, vagy képernyőképet 

tudnánk készíteni, de csak az általunk előállított grafikonról. A kép az általunk 

kiválasztott mappába elmenthető. 

7.4.13. Grafikon konfigurálása ( ): A grafikon általános beállításához használható 

ikon, melynek segítségével betű- és háttérszíneket, vonalvastagságokat és 

vonalszíneket, vagy a grafikonon megjeleníthető információkat tudjuk beállítani.  

 

8. Több grafikon 
8.1. A több grafikon funkció, egy speciális megjelenítési lehetősége a grafikonoknak, amely 

abban az esetben hasznos, ha a felhasználó egyszerre több grafikont szeretne egy 

Munkaterületre, vagy annak egy részére elhelyezni. A Menüből kiválasztott funkció 

gombra kattintva, egy paraméterezési táblát kapunk a képernyőre, amin a grafikonok 

számát és eloszlását tudjuk kiválasztani, úgymint 2x2 (2 függőleges, 2 vízszintes, 

összesen 4 darab), vagy 4x3 (4 vízszintes, 3 függőleges, összesen 12 db). A kiválasztást 

követően a rendszer az adott mennyiséget a legoptimálisabban elosztva jeleníti meg 

a Munkaterületen. 

 

9. Számlaösszesítő 
9.1. A Számlaösszesítő egyik legnagyobb előnye a jó helykihasználás. A fejléc mellett 

található ( ) ikon segítségével bármikor egy pop-up ablakban jeleníthetjük meg a 

legfontosabb számla adatokat, vagyis a Munkaterületen akármilyen kis méretben 

elhelyezhetjük ezt a modult, a kinagyítással az információkat egyetlen kattintással 

láthatóvá tehetjük. 

9.2. A Számlaösszesítő ablak méretezésével és áthelyezésével az a Munkaterület bármely 

részén elérhetővé tehető, ezáltal a felhasználó számára mindig az általa fontosnak 

tartott adatok jelenhetnek meg. A Számlaösszesítő modul az alábbi adatokat 

tartalmazza: 
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9.2.1. Ügyfél azonosító: Az ügyfél egyedi, a rendszer által használt azonosító száma 

9.2.2. Készpénz egyenleg: A számlaegyenleg azon része, amely fizikai instrumentumok 

vásárlására még felhasználható (részvény, kötvény, ETF) 

9.2.3. El nem könyvelt tranzakciók: A rendszer könyvelése napi egy alkalommal (este, 

piaczáráskor) történik, vagyis a napközbeni pénzmozgások átmenetileg ide-, majd 

nap végén a tényleges egyenlegbe kerülnek át. 

9.2.4. Vállalati tevékenységek – időbeli elhatárolások: Minden, ami a birtokolt 

részvények kapcsán keletkező követelés, vagy kötelezettség lehet a számla 

egyenlegében. (Pl. osztalék) 

9.2.5. Készpénz: A Készpénz egyenleg és az El nem könyvelt tranzakciók összege 

9.2.6. Részvények, ETF-ek, kötvények, alapok értéke: A fizikailag megvásárolt eszközök 

aktuális értéke. 

9.2.7. Margin pozíciók Ny/v: A tőkeáttételes nyitott pozíciók aktuális nyeresége vagy 

vesztesége egyetlen összesített értékben. 

9.2.8. Zárási költség: Bármely jutalékot magával hordozó pozíció esetén, az aktuális piaci 

értékeket figyelembe véve ennyi lenne az összes pozíció lezárásához kapcsolódó 

jutalék. 
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9.2.9. Pozíciók értéke: Az előző 3 sor 

összesítése 

9.2.10. Számlaérték: A legfontosabb mutató, 

amely az aktuális portfólió 

egyenlegünket mutatja, vagyis, ha adott 

pillanatban mindent lezárnánk, ennyi 

pénzünk maradna. (A zárva lévő piacok 

instrumentumainak árfolyamváltozása 

esetén változhat.) 

9.2.11. Fedezet: Ebben a részben a 

tőkeáttételes vagy Margin pozíciók 

adatai találhatóak. A tőke kihasználtsága 

illetve az esetleges automatikus stop-

loss közelsége is fontos információ lehet 

a felhasználónak. 

9.2.12. Nem áll rendelkezésre, mint fedezeti 

biztosíték: A fedezet kiindulási alapja az 

előbb látott számlaérték, ám ebből le 

kell vonni az olyan fizikai termékek 

értékét, melyek nem, vagy nem száz 

százalékosan használhatók fel 

fedezetként. (Ez a termék Kereskedési 

kondíciójánál megtalálható érték, 

általában százalékban meghatározva) A 

nem felhasználható részek összesített 

értéke található meg itt. 

9.2.13. Befoglalt kezdeti fedezet: A nyitott 

margin pozíciókra vonatkozó kezdeti 

fedezet összértéke 

9.2.14. Elérhető kezdeti fedezet: A szabad 

fedezet értéke, vagyis ennyi összegért 

lehet új tőkeáttételes pozíciót nyitni. (Számítása: Számlaérték-Nem áll 

rendelkezésre-Fenntartott kezdeti fedezet) 

9.2.15. Befoglalt fenntartási fedezet: A nyitott pozíciók tartásához szükséges fedezet az 

adott pillanatban nyitott pozíciókra vonatkozóan 

9.2.16. Elérhető fenntartási fedezet: Az adott pillanatban nyitott pozíciók tekintetében a 

tartáshoz ennyi pénzegyenleget tud még figyelembe venni a rendszer, ennek 

kiapadása esetén kerülhet sor az automatikus likvidálásra. 

9.2.17. Fedezet felhasználás: A fenntartási fedezeti igény és a Számlaérték hányadosa, 

amely a margin kihasználtság fontos mutatója. 50%-os értékéig lehet új pozíciót 

nyitni, a 100%-os érték meghaladása esetén a rendszer elindíthatja a 

kényszerlikvidálást. 

9.2.18. Nettó kitettség: Az összes nyitott pozíció (fizikai és margin együtt) piaci értékének 

a számla devizájában kifejezett összesített értéke 
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9.2.19. Kitettség lefedettsége: A nettó kitettség aránya a teljes Számlaértékhez mérten, 

vagyis, hogy a teljes számlaérték hány százalékát fedezi a teljes kitettségnek 

10.   Kereskedési feltételek 
 

10.1. Habár ez a modul is önállóan kirakható a Munkaterületre bármilyen méretben, ez 

kevésbé javasolt, hiszen állandó információs funkciója nincsen, ugyanakkor konkrét 

keresés esetén akár a Menüből, akár az Árfolyam figyelő listából jobb egér gomb 

segítségével könnyen előhívható. 

10.2. Fő funkciója, hogy megmutatja a keresett termék valamennyi kereskedési kondícióját, 

legyen az jutalék, fedezet igény, fedezeti beszámíthatóság, vagy akár a vétel és eladás 

közötti spread. Szintén megtalálhatóak az információk között az esetleges 

finanszírozási költségek is. 

10.3. Az ablak megnyitásakor egy egyszerű keresőt találunk, ahol akár név vagy névrészlet, 

akár kereskedési betűkód alapján megkereshető a kívánt termák, amelyet egy listából 

kell minden esetben kiválasztani. 

 

 

11. Portfólió 
11.1. A Portfólió modul egy információs felület, amelynek segítségével a jelenleg nyitott 

pozícióinkat tudjuk több szempontból értékelni. A grafikonos (látványos) megjelenítés 

segít abban, hogy a nyitott kötéseinket Nyereség / Veszteség, illetve Abszolút 

kitettség alapján besoroljuk, de mindeközben tételesen is láthatjuk a nyitott 

instrumentumok éppen aktuális helyzetét 

 

11.2. Ezen kívül a modul jobb felső sarkában lehetőség van arra is, hogy ne csak a jelenlegi 

helyzetet tudjuk vizsgálni, hanem a múltbéli eseményeket is kontrollálni tudjuk. A 

„Mai nap megtekintése” mellett ki tudunk választani egy tetszőleges múltbéli 

időpontot is, amikorra a nyitott pozíciók, azok értékelése és elosztása szintén 

vizsgálható. 
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12. Teljesítmény 
 

12.1. Talán az egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköz a Trader PRO rendszerében, 

amihez hasonló nem volt a korábbi telepített verzióban. Érdemes külön 

Munkaterületre rakni és teljes képernyőn használni, mert rengeteg hasznos 

információt tartalmaz az ablak. 

12.2. A legfontosabb, hogy a teljesítmény mérése adott időszakra történik. A számlát (lehet 

összes is), illetve az időszakot bal oldalt felül kell kiválasztani. 

12.2.1. Bal oldalon felül az adott időszakra vonatkozó legfontosabb számlainformációk 

találhatóak, úgymint: 

12.2.2. Kezdeti egyenleg 

12.2.3. Időszakra vonatkozó Nyereség/Veszteség 

12.2.4. Egyéb tételek (kamat, osztalék) 

12.2.5. Készpénz mozgások adott időszak alatt 

12.2.6. Időszak végének egyenlege 

12.2.7. Nettó változás 

 

12.3. A számlainformációk mellet a számlaegyenlegnek grafikonos megjelenítése látható. 

Ez bruttó értéket mutat, vagyis nem csak a teljesítményt, hanem a készpénz 

mozgásokat, illetve transzfereket is tartalmazza. 

12.4. Bal oldalt középen található a termék Nyereség/Veszteségre vonatkozó 

oszlopdiagram, ahol a különböző termékcsoportok teljesítményét láthatjuk. 

12.5. Ugyanebben a középső sorban középen a kiválasztott időszakra vonatkozó 3 

legsikeresebb és 3 legkevésbé eredményes termék listája látható, pontos 

eredménnyel. 

12.6. A középső sor jobb oldalán egy halmozott nyereség grafikon látható, vagyis 

összességében a kereskedésünk kumulált eredménye a lekért időszakra. 

12.7. Ebben a középső sávban 3 további funkció érhető el a sáv felett található gombokkal. 

12.7.1. A „Hozamok”-ra kattintva a teljesítményünket százalékos értékekkel tudjuk 

mérlegre tenni, sorrendben az összesített eredmény, a kereskedett napok, illetve 

az összes kötés Ny/V arányában, valamint az adott időszakra vonatkozó 

statisztikákkal, úgymint: teljes hozam, maximális veszteség, lezárt ügyletek száma, 

nyereséges ügyletek aránya. 

12.7.2. A „Készpénz”-re kattintva készpénz egyenlegeket és a készpénz mozgásokat 

tudjuk megtekinteni a kiválasztott időszakra vonatkozóan. 

12.8. A képernyő alsó harmadában egy teljes időszakra vonatkozó mátrix látható, amely 

havi lebontásban mutatja a teljesítményt, hogy egyes hónapokban a számlán 

keletkezett eredmény pozitív (zöld), vagy negatív (piros) volt és annak a számla 

devizájában, vagy százalékban (Hozamok fül) kifejezett változása hogyan alakult. 

 

13.  Végrehajtott ügyletek 
 

13.1. A „Végrehajtott ügyletek” egyfajta kötéslista, amelyben valamennyi kereskedés 

megtalálható időrendi sorrendben a hozzá tartozó pénzügyi (könyvelt) hatással, akkor 
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is, ha ez egy nyitás, és csak jutalék könyvelése történt, és akkor is, ha zárás, és az 

eredménye is megjelenik. 

13.2. A bal felső sarokban egy egyszerű szűrési lehetőség is található, amelynek 

kattintásával a számlákat, a termék típusokat, illetve a zárás/nyitásokat tudjuk 

elkülöníteni. 

 

14. Korábbi zárt pozíciók 
 

14.1. Az előző ponthoz hasonlóan itt is egy kereskedési listát kapunk, de ebben már csak a 

lezárt ügyletek szerepelnek, azok is oly módon, hogy egy sorba kerültek a nyitás és a 

zárás fontosabb adatai a végén az elszámolt eredménnyel. 

14.2. A bal felső sarokban ezen a felületen is megtalálható a szűrő ikon, amely segítségével 

kiválaszthatjuk a megtekinteni kívánt számlát, a szűrési időszakot és a 

termékcsoportot. 

14.3. A sor végén az „i” ikon segítségével további részleteket ismerhetünk meg az adott 

pozíció nyitó illetve záró lábáról, itt már konkrét azonosító számokkal és időpontokkal. 

 

15. Számlakivonat 
 

15.1. A számlán elkönyvelt tételek analitikájára szolgáló riport. A felületen minden olyan 

pénzügyi elszámolás megjelenik, amely érintette az ügyfél valamelyik számláját.  

 

16. Nyereség/Veszteség 
16.1. Adott időszakra szűrhetően megtekinthetjük a Nyereség/Veszteség 

teljesítményünket termékcsoportok szerinti bontásban. Ezt a „+” jel kibontásával 

egyedi termék mélységében is meg lehet nézni. Itt nem ügyletenként láthatjuk az 

eredményünket, mint a 14. pontban, hanem termékenként összesítve. Ellenben az 

egyes termékekre rákattintva, grafikonos megjelenítést is kapunk arról, hogy az 

időszakban hogyan alakult a nyereség/veszteségünk abban a termékben (ugyanez a 

termék csoportokra vonatkozóan is elérhető). 

 

17. Készpénzmozgások 
 

17.1. A készpénzmozgások riportban nem csak egy egyszerű listát láthatunk arról, hogy 

milyen ki- és befizetések történtek a számla vonatkozásában, hanem 

termékcsoportonként megnézhetünk valamennyi készpénzmozgást pontos címkék 

megjelenítésével, vagyis elkülönülnek a nyereség/veszteségek, a jutalékok, a 

finanszírozási díjak, vagy éppen az osztalékok. 

17.2. A szűrési lehetőség ennél a riportnál is megjelenik, időszakot, számlát, vagy 

csoportosítási szempontot tudunk kiválasztani. 
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18. Korábbi jelentések 
 

18.1. Ebben a modulban számos riport került összegyűjtésre, melyeket akár a 

munkaterületre is kirakhatunk és onnan válogathatunk amikor ezeket az adatokat 

szeretnénk ellenőrizni. Emellett a Menü segítségével is megnyithatjuk a gyűjtő ablakot 

és azon belül is kiválaszthatjuk a szükséges riportot. A riportok a következők lehetnek: 

18.1.1. Portfolió Kimutatás: Az egyik legszéleskörűbb visszamenőleges jelentés a 

számlánkon történt események tekintetében. Részletes eredmény elszámolások, 

költség kimutatások és a 12. pontban megismert teljesítménymutatók riportszerű 

megjelenítése található, minden esetben PDF formátumban letölthető módon. 

18.1.2. Ügyletek: A külön modulként is használható, a 13. pontban bemutatott, 

végrehajtott ügyletekkel megegyező riport. 

18.1.3. Felgyülemlett összegek: Különböző pénzügyi sorok adott időszakra vonatkozó, 

napi szintű kumulált összegének megjelenítése. 

18.1.4. Részvény osztalékok: Részletes analitika a kapott osztalékokról 

18.1.5. Kötvény Kamat Fizetések: Az adott időszakra kapott kötvény kamatok 

18.1.6. CFD Készpénz elrendezés: A CFD mögöttes termékeihez (elsősorban részvénynél) 

kapcsolódó készpénz mozgások analitikája (például osztalékok elszámolása). 

18.1.7. Kamat kimutatások: Kamatköltségekre vonatkozó adatok 

18.1.8. CFD Finanszírozás részletek: A CFD tartásával kapcsolatos díjak pontos analitikája. 

A rendszer a díjakat havonta egyszer terheli, de napi szinten kalkulálódnak, így 

ebben az analitikában is napi szinten követhető, hogy melyik instrumentumnak 

mennyi volt a finanszírozási költsége. 

18.1.9. Carrying Cost kimutatás: A Futures, Contract Option és lejáró CFD termékek 

finanszírozási költségeit bemutató riport. 

18.1.10. Tartásdíj kimutatás: 120 napnál hosszabb lejáratú Contract Option 

pozíciókra vonatkozó tartási költség kimutatás. 

18.1.11. Likvidálási jelentés: Nyitott opciós pozíciókhoz kapcsolódó riport, amely a 

likvidálás szcenárióit vizsgálja. 

18.1.12. Deviza görgetések: A napon túl tartott spot típusú deviza pozíciók napi 

kamatkülönbözetének elszámolásához kapcsolódó részletes riport.  

18.1.13. Deviza opciós riportok: A nyitott deviza opciók részletes elemzése, 

görögök megjelenítése, „spot ladder” típusú szcenárió elemzés, illetve Spot/Vol 

Grid táblázat megjelenítése. 

18.1.14. Deviza jutalékok: A jelentés deviza jutalék információkat tartalmaz 

18.1.15. Előfizetési számlázási előzmény: A tőzsdei vagy egyéb élő árfolyammal, 

esetleges hírszolgáltatással kapcsolatos előfizetések havi számláinak analitikus 

riportja. 

18.1.16. Üzletkötés helyesbítések: Az esetleges kereskedési korrekciókat, 

jóváírásokat tartalmazó információs riport. 

18.1.17. Audit kérelem: Egyeztető táblázat, könyveléshez vagy átvizsgáláshoz, 

amelyben a számlák egyenlegei mellett azok termékenkénti megosztása, és 

összesített egyenlege is megtalálható. 
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19. Egyéb modulok 
19.1. Elemzéshez kapcsolódó modulok: 

19.1.1. Hírek: Több hírszolgáltató által összegyűjtött hírfolyam, amely angol nyelven a 

legfontosabb gazdasági híreket tartalmazza, kulcsszó keresővel ellátva a tetején. 

A hírek kizárólag angol nyelvűek, külön pop-up ablakban kibonthatóak. 

19.1.2. Naptár: Ebben a modulban a legfontosabb makrogazdasági híreket, eseményeket 

lehet megtekinteni, az adott naptól az adott hétnek a végéig. Minden mutatóhoz 

megjelenik az előző időszak adata, a jelenlegi várakozás és a a már nyilvánosságra 

került tényleges adat.  

 

19.2. Kereskedéshez kapcsolódó egyéb modulok: 

19.2.1. Riasztások: Bármely termékhez kapcsolódóan beállítható értesítés arra 

vonatkozóan, hogy egy adott árfolyam értéket elért egy instrumentum. Egy pop-

up ablakban, és/vagy az 1.5 pontban beállított módon kap értesítést a felhasználó 

az esemény bekövetkezéséről. Semmiféle kereskedési aktivitás nem indul, csak 

értesítést generál. 

19.2.2. Lekérdező alkalmazás: Egyfajta termék keresőként is funkcionálhat, miután 

számos paraméter és szűrő megadásának segítségével válogathatunk a 

rendszerben kereskedhető termékek között. Ugyanakkor bizonyos szempontok 

szerinti sorrendiséget is vizsgálhatunk, hiszen a szűrők beállítása után 

választhatunk, hogy a megjelenítés %-os árváltozás, vagy éppen piaci kapitalizáció, 

esetleg osztalék hozam mértéke szerint történjen. 

19.2.3. Devizakitettségek: Minden olyan devizának a listázása, amelyben a számlán 

kitettség van jelen (kockázat mérhető), keletkezzen az egy FX pozícióból, vagy egy 

külföldi részvény vásárlásból adódóan. Devizánként megjelenik a kitettség, illetve 

annak aránya a teljes kitettséghez mérten. 

19.2.4. Tevékenységi napló: A rendszer által rögzített valamennyi számlán történt 

esemény visszakereshető. Akár kereskedéssel, akár üzenetekkel, akár 

belépés/kilépés tevékenységgel kapcsolatos, a logok alapján minden 

ellenőrizhető. A szűrés ennél a modulnál történhet azonosító szám alapján, 

időszak alapján, a tevékenység típusa alapján, illetve a számla alapján. A 

megbízások illetve kötések esetén lehetőség van arra is, hogy a kapcsolódó 

eseményeket listázza, ami nagy segítség például egy többször módosított 

megbízás történetének visszakeresésében. 

19.2.5. Opciós lánc: Az opciós kereskedés egyik hasznos eszköze, melynek segítségével 

nem csak egy konkrétan paraméterezett opcióra kaphatunk árat, hanem egy 

mátrixban az árfolyam és az időszak változását megjelenítve többféle opció árait 

össze tudjuk hasonlítani. A jobb felső sarokban lehet beállítani, hogy egy 

határidőhöz hány strike árfolyamot jelenítsen meg a táblázat. Ennek megfelelően 

középen láthatóak a paraméterezési adatok, először kiemelve a határidő és utána 

a strike árfolyamokat, miközben jobb oldalon az ehhez tartozó PUT opciók árazása, 

bal oldalon pedig a CALL opciók vételi és eladási ára található. 

19.2.6. Opciós stratégiák: Nagy segítséget nyújthat azoknak, akik nem csak egyedi opciók 

kereskedésében gondolkodnak, hanem adott esetben több opcióból álló stratégia 
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megkötését tervezik. Az alkalmazás segítségével egymás alatt paraméterezhetjük 

be a különböző opciókat és a végén egyetlen gombnyomással kérhetünk árat az 

összes opciós elemre. A képernyőn, akár előre paraméterezett opciós startégiákat 

is kiválaszthatunk (Straddle, Strangle, Butterfly stb..), hangsúlyozva, hogy az 

alkalmazás csak a tőzsdei termékek esetében működik, az OTC, vagy FX opcióknál 

nem használható. 

19.2.7. Piacmélység kereskedés: Az aktív kereskedőket célzó modul lehetőséget ad (ha 

real-time előfizetéssel rendelkezünk), hogy a kiválasztott instrumentum könyvét 

látva, az ajánlatokat felhasználva tudjunk gyorsan és hatékonyan kereskedni, 

megbízást elhelyezni, törölni, vagy konkrét értékszintig kivenni vagy beleadni a 

piacba. Folyamatosan nyomon követhető a Nettó pozíció, a Nyereség/Veszteség 

és az élő megbízások. 

19.2.8. Kereskedési napló: Az adott számlára vonatkozó valamennyi kötés gyors és 

egyszerű listázása lehetséges ennek a funkciónak a segítségével. Az időszak 

szűrhető és a megjelenítendő oszlopok is testre szabhatóak. 

19.2.9. Idő és kereskedés: Ebben a funkcióban a kiválasztott termék adott napra 

vonatkozó kereskedési dinamikáját nézhetjük meg, hangsúlyozva, hogy a funkció 

csak tőzsdei termékekre használható és akkor is csak abban az esetben, ha a 

felhasználó valós idejű előfizetéssel rendelkezik benne. A kötések idejét és 

mennyiségét láthatjuk egy listában, amely jó iránymutatást ad, hogy mikor volt 

erős vételi, vagy esetleg eladási nyomás napon belül az adott termékre. 

 

19.3. Számlával kapcsolatos egyéb modulok 

19.4. Egyéb: Ebben a modulban is több funkció került összegyűjtésre az alábbiak szerint: 

19.4.1. Kereskedési feltételek: Megegyezik a 10. pontban leírt modullal 

19.4.2. Várható margin és fedezet változások: Ezzel a funkcióval ellenőrizhetjük, hogy a 

közeljövőben milyen változások várhatóak a különböző termékek kondícióiban, 

elsősorban a fedezeti szintekre koncentrálva. 

19.4.3. Társasági események: Amennyiben olyan részvénnyel vagy részvényhez 

kapcsolódó CFD-vel rendelkezünk, melynél társasági esemény várható, akkor az 

arról szóló információkat találhatjuk ebben a modulban, illetve ha döntési 

lehetőségünk van egy split vagy egy osztalék típusának kiválasztása esetén, akkor 

azt is innen tudjuk kiválasztani. 

19.4.4. Alkalmazás hozzáférés: A platformra való belépések naplózása, amely felületen a 

belépő felhasználók mellett az az IP cím is megtalálható, amelyről számlához 

kapcsolódó belépés történt. 

 

20. Előfizetések (Főmenü – jobb felső sarok) 

 

20.1.1. Előfizetések: Ezen e felületen nyílik lehetőség a különböző tőzsdékre, határidős 

termékekre, vagy hírszolgáltatásokra előfizetni. A modul tetején lévő főmenüben 

kiválasztható, hogy Tőzsdére, vagy Határidős és opciós adatokra, vagy 

Hírszolgáltatásra szeretne előfizetni. A kiválasztását követően jelenik meg a lista, 
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amelyben az adott helyszín és a hozzá kapcsolódó árak láthatóak aszerint, hogy 

valaki privát befektető (pl. magánszemélyként szerződött és nem dolgozik 

pénzintézetnél), vagy szakmai befektető. A sor végén a FELIRATKOZÁS gombbal 

aktiválható az előfizetés. Aktív előfizetés esetén az a KEZELÉS gomb segítségével 

mondható le, melyhez egy adatlapot kell kitölteni, amelyben a szokásos adatok 

mellett a munkahellyel kapcsolatos kérdések megválaszolása is szükséges a Privát 

kategóriába történő besorolás feltételei fennállásának vizsgálhatósága 

érdekében. Ezek kitöltésének elmaradása esetén az előfizetés nem aktiválható. 
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Jogi nyilatkozat 

Jelen dokumentumot az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégj.sz.: 01-10-

041431) készítette.  

Az EQUILOR Zrt. jelen dokumentumot az EQUILOR TRADER online kereskedési rendszert használó 

ügyfeleinek támogatásának céljával készítette, a dokumentum, annak részének ezen céltól eltérő 

bármilyen más felhasználására, sokszorosítására csak az EQUILOR előzetes hozzájárulásával 

kerülhet sor. 

A dokumentum a 2019.05.28. napján rendelkezésre álló információk alapján készült. Az EQUILOR 

Trader online kereskedési rendszer számos funkciójára, azok folyamatos fejlesztésére tekintettel 

a jelen leírás nem lehet teljeskörű. Társaságunk legnagyobb igyekezete ellenére is – különösen az 

idő előrehaladtával a dokumentum frissítésének hiányában, de akár a dokumentum 

elkészültekor is - tartalmazhat hibás, téves következtetés levonására alkalmas információkat. 

Erre tekintettel a dokumentum pontosságáért, helyességéért, annak folyamatos 

naprakészségének biztosításáért az EQUILOR Zrt. felelősséget nem vállal. A dokumentumban 

foglaltak alapján az EQUILOR-ral szemben igény nem érvényesíthető. Jelen dokumentum 

pontosságának, teljességének, hasznosságának, a felhasználható információ várható 

eredményének mérlegelését a Felhasználónak kell elvégeznie. A dokumentumban foglaltak 

alapján az Ön által meghozott befektetési döntésért a felelősséget Ön viseli. 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen dokumentumban foglalt információk kizárólag tájékoztató jelleggel 

bírnak, azok nem minősülnek ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetésre való 

ösztönzésnek, illetve befektetési- vagy adótanácsadásnak. Tekintettel arra, hogy csak az adott 

pénzügyi eszköz teljes körű ismeretében hozható megalapozott pénzügyi döntés, ezért kérjük, 

hogy egy befektetési döntés meghozatalát megelőzően minden esetben tájékozódjon az adott 

pénzügyi eszközzel kapcsolatosan, olvassa el Üzletszabályzatunkat, az ahhoz kapcsolódó 

Díjtételeket, szerződéses feltételeket, kapcsolódó keretszerződéseket továbbá a fenti honlapon 

megtalálható tájékoztató anyagokat. Kérjük, további információért forduljon üzletkötőjéhez vagy 

tájékozódjon honlapunkon, a www.equilor.hu oldalon. Befektetési döntés meghozatalát 

megelőzően körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő költségeket 

és a befektetésből eredő esetleges károkat, az Ön és környezete anyagi helyzetét, kockázattűrő 

képességét. Tájékoztatjuk, hogy a kereskedés kiemelt kockázattal jár, a befektetésekből 

származó nyereségekért és veszteségekért Társaságunk semmilyen felelősséget vagy 

kötelezettséget nem vállal, a felelősség kizárólag Önt terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 

múltbeli adatokból nem lehet a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható következtetést 

levonni. 
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